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ถ้อยแถลงการจัดทำ�หนังสือ
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค เป็นความร่วมมือ
ระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย
จำ�นวน 20 แห่ง เป็นทีร่ จู้ กั กันในนาม “PULINET” ข่ายงานนีไ้ ด้ด�ำ เนินงาน
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมาต่อเนือ่ งยาวนานถึง 30 ปี และยังดำ�เนินต่อไป
เพือ่ พัฒนาให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงรอบด้านอย่างไม่หยุดยัง้ เพือ่ เป็นส่วนสำ�คัญ
ในการร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยต้นสังกัดให้ด�ำ เนินตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจใน
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และ
การทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งนโยบายสำ�คัญที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาของประเทศ ทีม่ งุ่ ประโยชน์ให้ประชาคมของมหาวิทยาลัย และ
ประชาชนในพืน้ ทีโ่ ดยรอบของแต่ละแห่งได้รบั บริการห้องสมุดทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และมีความพึงพอใจมากที่สุด
หนังสือ “3 ทศวรรษ PULINET สานพลังที่ยั่งยืน” เล่มนี้ จัดทำ�ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกและแสดงถึง
ความก้าวหน้าในการดำ�เนินงานทีข่ า่ ยงานได้ด�ำ เนินงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมาต่อเนือ่ งยาวนานถึง
30 ปี มีผลงานทีร่ ว่ มคิดร่วมสร้างครอบคลุมภารกิจทัง้ เบือ้ งหน้าและเบือ้ งหลังของงานห้องสมุด ทัง้ ด้านบริการ
ด้านวารสาร ด้านข้อมูลท้องถิน่ ทีม่ คี วามสำ�คัญอันสะท้อนถึงประวัตศิ าสตร์ ภูมวิ ฒ
ั นธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม
และภูมปิ ญ
ั ญาของท้องถิน่ ตามพืน้ ทีต่ ง้ั ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ของข่ายงาน โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการทำ�งานต่างๆ ร่วมกันภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำ�กัดให้
คุ้มค่าและบังเกิดผลสูงสุด รวมทั้งริเริ่มการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำ�เนินงานห้องสมุดร่วมกัน
เพื่อส่งเสริมคุณภาพบริการที่เป็นเลิศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และจะยืนหยัดดำ�เนินงานต่อไป
ในนามคณะกรรมการอำ�นวยการ และคณะทำ�งานทุกคณะของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยต้นสังกัดของห้องสมุด
สมาชิกข่ายงานทุกแห่ง ที่ได้กรุณาให้การสนับสนุนการดำ�เนินงานของห้องสมุด และให้ความสำ�คัญของ
การดำ�เนินงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดของข่ายงาน PULINET มาโดยตลอดตัง้ แต่การก่อตัง้ ข่ายงาน
ถึงปัจจุบัน และต่อเนื่องไปในอนาคต ถือเป็นกำ�ลังใจที่มีคุณค่ายิ่งแก่ “ชาว PULINET” ทั้งปวงที่จะทุ่มเท
กำ�ลังความคิด กำ�ลังกาย กำ�ลังใจ สร้างสรรค์งานข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าคให้เจริญก้าวหน้า
เป็นที่พึ่งพาของสังคมและประเทศชาติได้ต่อไป
ขอขอบพระคุณอดีตผู้อำ�นวยการห้องสมุดสมาชิกข่ายงาน และ “ชาว PULINET” ทุกรุ่น ทุกท่าน
ตั้งแต่การก่อตัง้ เมือ่ กว่า 30 ปีทแี่ ล้วมา จนถึงปัจจุบนั ทีไ่ ด้สงั่ สมข้อมูล ความรูแ้ ละประสบการณ์การทำ�งาน
เพือ่ ส่วนรวมและถ่ายทอดต่อจากรุน่ สูร่ นุ่ ทำ�ให้ขา่ ยงานมีความเข้มแข็งก้าวสูท่ ศวรรษที่ 4 อย่างมัน่ คงต่อไป
นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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1

ก่อร่าง สร้างข่ายงาน
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค หรือทีเ่ รียกขานกันในนาม PULINET ซึง่ ย่อมาจาก
Provincial University Library Network เป็นข่ายงานห้องสมุดที่มีความเป็นมาอย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน เป็นทีร่ จู้ กั และเป็นทีย่ อมรับกันอย่างกว้างขวางในวงวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศของประเทศไทย
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค หรือ PULINET ก่อกำ�เนิดมาจากความต้องการ
แก้ไขปัญหาข้อจำ�กัดด้านทรัพยากรของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในส่วนภูมภิ าค โดยใช้วธิ กี ารทำ�งาน
ร่วมกันในรูปแบบเครือข่ายห้องสมุด

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประยุทธ ฐิตะสุต

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี

ประมาณปี พ.ศ. 2527 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีศาสตราจารย์ นายแพทย์ประยุทธ ฐิตะสุต
ดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดี และศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี ดำ�รงตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักหอสมุด มีแนวคิดทีจ่ ะทำ�ให้หอ้ งสมุดเป็นหัวใจของมหาวิทยาลัย จะต้องสอดคล้องกับความเป็น
มหาวิทยาลัยที ่ภาษาอังกฤษใช้คำ�ว่า Universal กล่าวคือมีความกว้างขวางในเชิงทรัพยากร
สารสนเทศและครอบคลุมสรรพวิทยาการต่างๆ ทุกด้าน สารสนเทศที่มีไว้ให้บริการต้องทันสมัย
ทันต่อความก้าวหน้าและพัฒนาการทางวิชาการ เป็นแหล่งเรียนรู้ของทั้งคนในมหาวิทยาลัยและ
คนนอกมหาวิทยาลัย
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การพัฒนาห้องสมุดและโรงเรียนแพทย์ในมหาวิทยาลัยในภูมิภาคนั้นประสบปัญหาที่ไม่
แตกต่างกันมากนัก กล่าวคือ เมื่อครั้งที่เริ่มก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น
โรงเรียนแพทย์ในส่วนภูมภิ าคแห่งแรกในประเทศไทยนัน้ ไม่เคยมีคณะแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัย
ที่ ใ ดเลยที่ อยู่ น อกกรุง เทพมหานคร ไม่มีบุคลากรที่มีค วามรู้ค วามเชี่ยวชาญการบริห ารงาน
มหาวิทยาลัยในภูมภิ าค ดังนัน้ ผูบ้ ริหารจึงต้องเรียนรูเ้ รือ่ งต่างๆ เองในหลายประเด็น ประกอบกับ
หน่วยงานส่วนกลางทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในระดับมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย และสำ�นักงบประมาณ
กระทรวงการคลัง ขาดความรู้ความเข้าใจในบริบทของมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค ทำ�ให้ไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือและการสนับสนุนต่างๆ ต่อมา เมื่อมีการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทั้งสามแห่งนี้มีความยากลำ�บากในการ
บริหารจัดการที่คล้ายคลึงกัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยภูมิภาคที่ตั้งโรงเรียนแพทย์
มาก่อน ไม่ต้องการเห็นมหาวิทยาลัยแห่งอื่นๆ ที่ตั้งโรงเรียนแพทย์ตามมาอีกหลายแห่งใน
ส่วนภูมิภาคต้องประสบกับปัญหาและมีสภาพของความไม่พร้อมต่างๆ เหมือนที่มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่เคยประสบและเป็นบทเรียนอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งมาแล้ว จึงนำ�แนวคิดในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่คล้ายคลึงกันไปบอกเล่า เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งในปัจจุบันนี้
นิยมใช้ค�ำ ว่า Knowledge Management หรือ KM นับเป็นการก่อเกิดการประสานความร่วมมือกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค ในการที่จะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนการ
บริการวิชาการแก่ชุมชนทั้งในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค
กรณีของเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคก็เช่นเดียวกันกับกรณีตัวอย่างที่เกิด
กับการตัง้ คณะแพทยศาสตร์ เมือ่ มีการประสานความร่วมมือกันทำ�ให้เกิดเครือข่ายทีเ่ รียนรูส้ ง่ิ ทีต่ อ้ งการ
จะพัฒนาร่วมกัน แต่โรงเรียนแพทย์ ในกรุงเทพมหานครได้ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนแพทย์ตงั้ ใหม่
อย่างที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอย่างดี ซึ่งต่างกันกับกรณีของห้องสมุด เมื่อศาสตราจารย์
นายแพทย์อาวุธ ศรีศกุ รี ดำ�รงตำ�แหน่งผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นน้ั เป็นระยะ
ทีเ่ ทคโนโลยีสารสนเทศเริม่ เข้ามาในประเทศไทยและมีการนำ�คอมพิวเตอร์มาใช้ในหน่วยงานต่างๆ
ห้องสมุดแต่เดิมมุ่งเน้นให้บริการสำ�หรับบุคลากรภายในเท่านั้น แต่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนั้นเป็น
แหล่งรวบรวมความรู้ที่มีคุณค่ามาก ควรจะเปิดให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาใช้ได้ด้วย จึงมีนโยบาย
การให้บริการกับบุคคลภายนอก และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาเป็นสมาชิกได้ ซึ่งได้รับ
ผลดีในระดับหนึ่ง ประกอบกับแนวคิดที่จะให้มีความร่วมมือกันระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั้ง
ในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาคขึ้น เพื่อร่วมกันพัฒนางานห้องสมุดได้อย่างเข้มแข็ง หากห้องสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำ�เนินการไปโดยลำ�พังแล้ว อาจประสบผลสำ�เร็จได้ยาก เนื่องจากเป็น
ห้องสมุดในส่วนภูมิภาค มีข้อจำ�กัดทั้งทรัพยากร บุคลากร แตกต่างกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพมหานครที่มีความพร้อมมากกว่า

10

3 ทศวรรษ PULINET สานพลังที่ยั่งยืน

แต่แรกเริ่มมีมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคที่มีแนวคิดในการสร้างเครือข่ายร่วมกันมี 3 แห่งคือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แม้ว่าจะมี
มหาวิทยาลัยอื่นๆ เข้าร่วมมาในภายหลัง แต่มหาวิทยาลัยทั้งสามก็ยังทำ�หน้าที่เป็นหลัก และมี
การนำ�เสนอในที่ประชุมอธิการบดีส่วนภูมิภาค และได้รับความเห็นชอบในหลักการที่จะมีความ
ร่วมมือกันระหว่างสามมหาวิทยาลัย แนวคิดนี้ถูกถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ โดยที่การทำ�งานความ
ร่ ว มมื อ ของเครื อ ข่ า ยห้ อ งสมุ ด นี้ จ ะต้ อ งทำ � งานเชิ ง รุ ก เป็ น รู ป ธรรม มี ค วามต่ อ เนื่ อ งและมี
ประสิทธิภาพมากกว่าทีเ่ คยปฏิบตั กิ นั มาแต่เดิมในความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ซึง่ รวมห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค เมือ่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์
อาวุธ ศรีศุกรี ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ 1 ปี ก็ได้ไป
ดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกับดำ�รงตำ�แหน่งประธานทีป่ ระชุมอธิการบดี
มหาวิ ท ยาลั ย ส่ ว นภู มิ ภ าค ได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น โครงการที่ จ ะนำ � คอมพิ ว เตอร์ ม าใช้ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพงานในห้องสมุด พร้อมกับเชิญชวนห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลางได้เข้าร่วมข่ายงาน
แต่ ได้รบั ผลตอบรับค่อนข้างน้อย เนื่องจากในช่วงเวลานั้นลักษณะของการให้บริการของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครแตกต่างกับมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัด ซึ่งนักศึกษาต่างจังหวัดมี
ความจำ�เป็นต้องใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งพักพิงและแหล่งศึกษาหาความรู้ ด้วยเหตุท่มี หาวิทยาลัย
เชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่มีแนวคิดในการร่วมมือสร้างเครือข่าย ประกอบกับเป็น
มหาวิทยาลัยภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดและมีความพร้อมมากกว่า ทำ�ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีบทบาท
เป็ น หลั ก ในการขั บ เคลื ่ อ นโครงการความร่วมมือนี้ ความร่วมมือในระยะเริ่มแรกนั้น ยังไม่มี
การจัดสรรงบประมาณ กองทุน หรือระเบียบปฏิบตั ิ แต่อย่างใด แต่เป็นความร่วมมือกันในลักษณะ
การแบ่ ง ปั น เกื้ อ กู ล กั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ ม แข็ ง และมี พ ลั ง มากพอที่ จ ะทำ � ให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งที่จะช่วยเหลือประชาชนในภูมิภาค
เมื่อได้แนวทางการพัฒนาข่ายงานแล้ว ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งขณะนั้นได้ยังดำ�รงตำ�แหน่งประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค (ทปอภ.) อีกด้วย ได้ให้ความเห็นชอบและมอบหมายให้สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ซึ่งมีอาจารย์จารุพร พงศ์ศรีวัฒน์ เป็นผู้อำ�นวยการ จัดทำ�โครงการเพื่อนำ�เสนอต่อที่
ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค ในการประชุมครัง้ ที่ 2/2528 เมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.
2528 จึ ง ได้ รั บ ความเห็ น ชอบและอนุ มั ติ โ ครงการความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการของห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค และมีมติให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคจัดทำ�โครงการความ
ร่วมมือที่เหมาะสม มุ่งเน้นในด้านการประหยัดงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
ของประเทศในขณะนัน้ และเพือ่ ให้มกี ารแลกเปลีย่ นข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็วและมีความคล่องตัว
ก่อร่างสร้างข่ายงาน
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงศ์ เตชะดำ�รงสิน

อาจารย์จารุพร พงศ์ศรีวัฒน์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประสานงานเพือ่ หารือการทำ�ความร่วมมือ
กับผูบ้ ริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัย 5 แห่ง ประกอบด้วย ผูอ้ �ำ นวย
การสำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้อำ�นวยการกอง
ห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นัก
หอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ผูอ้ ำ�นวย
การหอสมุ ด กลาง มหาวิท ยาลัยสงขลานครินทร์ วิท ยาเขต
หาดใหญ่ และหัวหน้าแผนกห้องสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยในระยะแรกใช้ชอื่ โครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค มีอาจารย์
จารุพร พงศ์ศรีวัฒน์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธานคนแรก สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ได้รเิ ริม่ นำ�แนวคิดเกีย่ วกับบริการยืมคืนระหว่างห้องสมุด
ร่วมกัน (Reciprocal borrowing) ขึ้นเพื่อให้มีการใช้หนังสือ
ร่วมกันระหว่างห้องสมุด แรงบันดาลใจที่นำ�เรื่องการยืมหนังสือ
ระหว่างห้องสมุดมาเป็นประเด็นแรกๆ ของข่ายงานห้องสมุด
เกิดขึ้นเมื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงศ์ เตชะดำ�รงสิน จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ไปสอนทีม่ หาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้เดินดูหนังสือทีห่ อ้ งสมุด แต่วา่ พบหนังสือทีต่ อ้ งการจำ�นวนมาก
ที่เปรียบเสมือนขุมทรัพย์อันมีค่านั้นยังอยู่ในห้องหนังสือที่ไม่ได้
นำ�ออกให้บริการเนื่องจากยังไม่ผ่านการจัดหมู่และทำ�รายการ
และอีกครั้งหนึ่งคือ เมื่อครั้งที่ศาสตราจารย์ นายแพทย์
กระแส ชนะวงศ์ ได้รบั เชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและเป็น
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า ห้องสมุดมี
หนังสือเล่มเดียวกันกับในห้องสมุดต่างประเทศ แม้ว่าจะมี
ข้อจำ�กัดด้านการเงินและงบประมาณ แต่การจัดซือ้ หนังสือตำ�รา
ต่างประเทศที่มีราคาแพงนั้นบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้
บริการได้รับประโยชน์สูงสุด

ศาสตราจารย์ นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์
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เมื่ออาจารย์จารุพร พงศ์ศรีวัฒน์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด ได้รับ
ทุนจาก IDP ไปศึกษาดูงานห้องสมุดในประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่
2 กุมภาพันธ์–3 มีนาคม พ.ศ.2529 แล้ว ได้เกิดแนวคิดในการสร้าง
เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าคทีช่ ดั เจนมากขึน้ โดยมุง่ หวังจะ
ให้มกี ารนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครือ่ งมือในการเชือ่ มโยงการทำ�งาน
ของข่ายงาน และเห็นความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทัง้ ด้านบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ ปรับเปลีย่ นทัศนคติในการทำ�งาน และเพิม่ ทักษะ
เสริมสร้างความพร้อมในการทีจ่ ะจัดทำ�รายการสารสนเทศให้อยูใ่ นระบบฐานข้อมูล และต้องจัดหา
เครือ่ งมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพ พร้อมระบบเครือข่ายทีจ่ ะเชือ่ มโยงห้องสมุดแต่ละแห่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันอันจะนำ�ไปสู่การใช้ทรัพยากรร่วมกันต่อไปในอนาคต

อาจารย์จารุพร พงศ์ศรีวัฒน์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และนางวาสนา ป้องพาล
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ศึกษาดูงานห้องสมุดในประเทศออสเตรเลีย โดยทุนสนับสนุนจาก IDP
ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม พ.ศ.2529

ต่อมาในคราวการประชุมเมือ่ วันที่ 9-12 มีนาคม พ.ศ.2529 ณ สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่านที่ ได้รบั เชิญไปให้ความรูแ้ ละคำ�ปรึกษา คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพนิ
เตชะมณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ ดร.นงลักษณ์
ไม่หน่ายกิจ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.ประภาวดี
สืบสนธิ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการนำ�ประเด็นกรณีตัวอย่างมาใช้เป็น
แนวทางในการสร้างข่ายงาน คือข่ายงานห้องสมุดในรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เป็นการ
รวมตัวกันของห้องสมุด 9 แห่ง ได้ร่วมกันสร้างและพัฒนาฐานข้อมูล OCLC จนเป็นฐานข้อมูล
ก่อร่างสร้างข่ายงาน
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บรรณานุกรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ประชุมได้พิจารณาให้ใช้ชื่อข่ายงานว่า โครงการจัดตั้งข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การสร้างฐานข้อมูล
ร่วมกันเพื่อลดการทำ�งานซ้ำ�ซ้อน ลดปัญหาสถานที่จัดเก็บและบุคลากรที่มีจำ�นวนจำ�กัด และ
สามารถใช้ขอ้ มูลร่วมกันได้โดยการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศระบบคอมพิวเตอร์ทสี่ ามารถเชือ่ มโยง
เครือข่ายผ่านอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ หลังจากนั้นในวันที่ 5-6 มิถุนายน พ.ศ.2529 ได้มีการประชุม
เพื่อร่วมกันพิจารณารายละเอียดของการจัดการ นโยบาย การวางแผนการดำ�เนินงานด้านต่างๆ
และวางแนวทางการทำ�งานของกลุม่ ย่อย โดยมีผทู้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพนิ
เตชะมณี จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางกรรณิการ์ มหาวัจน์ จากห้องสมุด
องค์การ ESCAP และนายอภิสิทธิ์ จริตซื่อ จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เป็นวิทยากรให้ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ
นับตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน พ.ศ.2529 เป็นต้นมา โครงการจัดตัง้ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค* ได้ขับเคลื่อนดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งการพัฒนาห้องสมุด การบริการ และ
การพัฒนาบุคลากรร่วมกัน

วัตถุประสงค์ของโครงการจัดตั้งข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
โครงการจัดตั้งข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
2. เพื่อสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรม
3. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการสารนิเทศให้รวดเร็วและทันสมัย
4. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศร่วมกัน และเกิดประโยชน์สูงสุด
5. เพื่อพัฒนาระบบขนส่ง (Delivery system) ทรัพยากรสารนิเทศให้มีประสิทธิภาพ
6. เพื่อพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ สำ�หรับนำ�มาใช้ในข่ายงาน
ทั้งนี้ โครงการจัดตั้งข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคได้ดำ�เนินการวางแผนเป็น
ระยะเวลาในการดำ�เนินการรวม 4 ระยะ ได้แก่

* เปลี่ยนชื่อเป็น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
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ระยะที่ 1 วางแผนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันและแลกเปลีย่ นรายชือ่ ทรัพยากร
สารสนเทศทีแ่ ต่ละห้องสมุดได้จดั หาเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว และมีการกำ�หนดมาตรฐานการวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสร้างฐานข้อมูลในลักษณะ Union Catalog (ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังแผน
ของระยะที่ 2) ร่วมกัน
ระยะที่ 2 การสร้างฐานข้อมูลในลักษณะ Union Catalog ร่วมกัน ในระยะนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศในระบบออนไลน์ระหว่างห้องสมุดที่เป็นที่ตั้งกลางของฐานข้อมูล
เพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหว่างกันในรูปแบบออนไลน์ทั้งภายในมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
และระหว่างมหาวิทยาลัย
ระยะที่ 3 การให้บริการในรูปแบบออนไลน์ระหว่างมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคต่างๆ
ทั่วประเทศไทย
ระยะที่ 4 การศึกษาวิจัยและประเมินผลการดำ�เนินการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน เตชะมณี

แม้ ว่ า จะขาดงบประมาณสนั บ สนุ น การดำ � เนิ น งานโครงการจั ด ตั้ ง ข่ า ยงานห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคได้ดำ�เนินการในระยะแรก จุดเด่นของโครงการนี้คือการทำ�งานเชิงรุก
มีการทำ�งานร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง เป็นความร่วมมือกันด้วยความจริงใจ ปราศจากการแข่งขัน
ชิงดีชิงเด่น มุ่งยึดถือประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นหลักโดยไม่รองบประมาณ เมื่อเกิดผลงานเป็นที่
ประจักษ์ ทำ�ให้หน่วยงานที่อยู่ในระดับสูงขึ้นไปและมีอำ�นาจในการอนุมัติงบประมาณตลอดจน
รัฐบาลได้เข้าใจและเห็นความสำ�คัญ ส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนให้ดำ�เนินงานต่อไป

ก่อร่างสร้างข่ายงาน
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ณ สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ในระหว่างช่วงเวลานี้ สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงห้องสมุดที่เป็นสมาชิก
ของโครงการจัดตัง้ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าคได้พยายามนำ�ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้
ในการปฏิบัติงานตามแผนที่ตั้งไว้ โดยมีการนำ�โปรแกรม CDS/ISIS และโปรแกรม Dbase II มาใช้
ในการสร้างฐานข้อมูล สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำ�ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การสร้างฐานข้อมูล ซึ่งโปรแกรมแรกที่ได้นำ�มาใช้ในภารกิจนี้คือ โปรแกรม CDS/ISIS เพื่อ
ใช้ในการสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทย นอกจากนั้น ยังได้รับบริจาคโปรแกรม
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ URICA จาก IDP ประเทศออสเตรเลีย ทัง้ นี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวทางสำ�นัก
หอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อ จึงรับโปรแกรมที่ได้รับบริจาคมา
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่วางแผนไว้ก่อน

รัฐบาลออสเตรเลียโดยหน่วยงาน AIDAB (Australian International Development
Assistant Bureau) หรือ AusAID (Australian Agency for International Development)
เป็นหน่วยงานทีไ่ ด้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนประเทศทีก่ �ำ ลังพัฒนาในด้านต่างๆ สำ�หรับด้าน
การพัฒนาห้องสมุด AusAID ได้มอบหมายให้ International Development Program of
Australian Universities and Colleges Limited ซึ่งเป็นหน่วยงานลักษณะบริษัทเข้ามาร่วม
วางแผนและให้ความช่วยเหลือ โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2526 ถึงปี พ.ศ.2539 IDP ได้ให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุนห้องสมุดสมาชิกข่ายงานหลายรูปแบบ ได้แก่ การบริจาควัสดุอปุ กรณ์ การสนับสนุน
งบประมาณช่วยเหลือในการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ทุนสำ�หรับผู้บริหารและบุคลากร
ห้องสมุดไปศึกษาดูงานและฝึกอบรม ตลอดจนการจัดหาผูเ้ ชีย่ วชาญมาช่วยให้ค�ำ ปรึกษาและปฏิบตั งิ าน
โดยมี Mr. William Linklater ผูอ้ �ำ นวยการห้องสมุดของ Swinburne Institute of Technology
ซึ่งเป็นผู้แทนของ IDP ในขณะนั้นเป็นผู้ให้คำ�แนะนำ�และประสานงานการให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนต่างๆ นับได้วา่ ในระยะแรกนัน้ IDP มีสว่ นในการผลักดันการสร้างข่ายงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
นี้เป็นอย่างมาก
ก่อร่างสร้างข่ายงาน
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นับแต่ปี พ.ศ. 2529 เป็นต้นมา โครงการจัดตั้งข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ มีโครงสร้างการบริหารข่ายงานที่ชัดเจน มีการประชุมร่วมกัน
ระหว่างสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ทั้งคณะกรรมการอำ�นวยการ และคณะทำ�งานชุดต่างๆ เมื่ออาจารย์
ดร. ม.ร.ว.รุจยา อาภากร มาดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้สานต่องานในฐานะคณะกรรมการอำ�นวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคให้มี
ความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
อาจกล่ า วได้ ว่ า ความเข้ ม แข็ ง ของ
ข่ายงานที่ทำ�ให้การพัฒนาข่ายงานไปสูค่ วาม
สำ�เร็จนั้น เกิดจากการสืบสานหลักการและ
ความมุง่ หวังโดยประธานและสมาชิกทีท่ �ำ งาน
ร่ ว มกั น อย่ า งจริ ง จั ง ด้ ว ยความจริ ง ใจ และ
บุคลากรของหน่วยงานทีเ่ ข้มแข็ง ในระยะแรก
เริ่มนั้น สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มอบหมายให้ อ าจารย์ ก รกมล รามบุ ต ร
ทำ�หน้าที่เลขานุการ และได้ม อบหมายให้
อาจารย์ ก รรณิ ก าร์ ลิ น พิ ศ าล ทำ � หน้ า ที่
เลขานุการในเวลาต่อมา

อาจารย์กรกมล รามบุตร

อาจารย์ ดร. ม.ร.ว.รุจยา อาภากร

อาจารย์กรรณิการ์ ลินพิศาล
มุ่งมั่น สานฝัน
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โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
นับตัง้ แต่ปี พ.ศ.2529 เป็นต้นมา ห้องสมุดสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค
ได้นำ�ไมโครคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน และเริ่มมีแผนที่จะจัดทำ�เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ตง้ั แต่ปี พ.ศ.2533 โดยคณะกรรมการอำ�นวยการ ได้มอบหมายให้คณะทำ�งานเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ซึง่ มีผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์วฒ
ุ พิ งศ์ เตชะดำ�รงสิน ซึง่ ขณะนัน้ ดำ�รงตำ�แหน่งผูอ้ �ำ นวยการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหัวหน้าคณะทำ�งาน ทำ�หน้าทีศ่ กึ ษาและเสนอ
รูปแบบที่เหมาะสมแก่สมาชิกข่ายงาน ได้มีการพิจารณาร่วมกัน จนกระทั่งข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ได้เสนอ “โครงการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค” ต่อที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2534
เพือ่ ของบประมาณจากรัฐบาลในการพัฒนาห้องสมุดสมาชิกทุกแห่งให้มี “ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
และการพัฒนาบุคลากร” สามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูล สืบค้นและ
เข้าถึงสารสนเทศของห้องสมุดอื่นในระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการ
อำ � นวยการของข่ า ยงานฯ ได้ ม อบหมายให้ ค ณะทำ � งานเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง มี ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์วุฒิพงศ์ เตชะดำ�รงสิน ผู้อำ�นวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในขณะนั้น เป็นหัวหน้าคณะทำ�งาน เป็นผู้ศึกษาและเสนอรูปแบบที่เหมาะสมสำ�หรับห้องสมุด
สมาชิกข่ายงานฯ
นับแต่ปี พ.ศ. 2533 คณะทำ�งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้พิจารณารูปแบบระบบเครือข่าย
ห้องสมุดที่เป็นไปได้ภายในอาคารห้องสมุดและภายในมหาวิทยาลัย ส่วนซอฟต์แวร์ที่ใช้ควรเป็น
ระบบบูรณาการ (Integrated system) โดยมีงานหลัก 4 อย่าง คือ งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ
งานวิเคราะห์ทรัพยากร งานยืม-คืน งานวารสาร และงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ควรเริม่ ด้วยงานวิเคราะห์
ทรัพยากร เพื่อสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรม และศึกษารายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
อุปกรณ์ โปรแกรม งบประมาณ บุคลากร และอืน่ ๆ โดยคำ�นึงถึงความสามารถในการติดต่อสือ่ สาร
ข้อมูลจากฐานข้อมูลบรรณานุกรมระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งด้วย และ ในปี
พ.ศ.2534 คณะกรรมการอำ�นวยการ มีมติเห็นชอบรูปแบบระบบเครือข่ายห้องสมุดภายในอาคาร
ห้องสมุดและภายในมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม 2 รูปแบบให้ห้องสมุดสมาชิกเลือกใช้ และได้ขอให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงศ์ เตชะดำ�รงสิน ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะทำ�งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
เป็นทีป่ รึกษาของข่ายงานฯ จัดทำ� ร่างโครงการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์หอ้ งสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมภิ าค จนกระทัง่ ในวันที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ.2534 คณะกรรมการอำ�นวยการ พิจารณาโครงการ
พัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และนายไพรัช ตระการศิรนิ นท์ เจ้าหน้าทีก่ องแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าฟังสรุป
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และให้ค�ำ ปรึกษาเกีย่ วกับแหล่งทุนและวิธกี ารของบประมาณ ตลอดจนการปรับปรุงโครงการ โดยเน้น
ถึงความมีประสิทธิภาพ ประหยัด และเป็นสากลทีส่ ามารถติดต่อเชือ่ มโยงกับฐานข้อมูลในประเทศ
และต่างประเทศทั่วโลก
ในระหว่างปี พ.ศ. 2534 ได้มีการดำ�เนินการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่วันที่ 3-4
กรกฎาคม พ.ศ.2534 อาจารย์อภัย ประกอบผล ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วฒ
ุ พิ งศ์ เตชะดำ�รงสิน นำ�โครงการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
หารือกับ ดร. ศุภชัย ยาวะประภาษ เลขาธิการรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอขอแปรญัตติ
งบประมาณปี 2535 และเสนอของบประมาณผูกพันตามโครงการตลอด 5 ปี (พ.ศ.2535-2539)
ในระยะเวลาใกล้เคียงกันนั้นศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล รัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย และ
ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ยาวะประภาษ ได้ไปเยี่ยมชมและได้ชมระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่กำ�ลัง
ดำ�เนินการ ณ สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อมานางอำ�ไพ หิรัญโร ผู้อำ�นวยการกอง
งบประมาณ ฝ่ายการศึกษา 2 สำ�นักงบประมาณ และ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น จากกองแผนงาน ทบวง
มหาวิทยาลัย ได้ให้คำ�ปรึกษา และได้มีการปรับปรุงแก้ไขโครงการอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาในวันที่ 25
ตุลาคม พ.ศ.2534 ประธานทีป่ ระชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าคได้มหี นังสือถึงปลัดทบวง
มหาวิทยาลัย ขอนำ�เสนอโครงการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
โดยรวมในแผนปฏิบัติการของทบวงมหาวิทยาลัย และวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2534 กองแผนงาน
สำ�นักปลัดทบวงมหาวิทยาลัยได้นำ�เสนอโครงการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ เข้าพิจารณาใน
คณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์
อย่างยิ่ง แต่ควรจะรวมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในส่วนกลางไว้ในโครงการด้วย และให้นำ �เข้า
พิจารณาในคณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ในปี พ.ศ. 2535 เป็นปีทโ่ี ครงการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ ได้รบั ความสนใจเป็นอย่างมาก
กล่าวคือ ทบวงมหาวิทยาลัยได้นำ�โครงการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ เข้าพิจารณาใน
คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า
ควรขยายโครงการให้ครอบคลุมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในส่วนกลางด้วย โครงการพัฒนา
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ได้ปรับปรุงชื่อโครงการเป็น โครงการ
พัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และ
ปรับปรุงการดำ�เนินงานตามความคิดเห็นของทีป่ ระชุมคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย เมือ่ วันที่
3 มกราคม พ.ศ. 2535 โดยมีอาจารย์ ดร. ม.ร.ว.รุจยา อาภากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงศ์
เตชะดำ�รงสิน เข้าชีแ้ จง ต่อมาได้มกี ารแต่งตัง้ คณะทำ�งานเพือ่ พิจารณาจัดทำ�โครงการพัฒนาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยส่วนกลาง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ ผู้อำ�นวยการ
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สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน มีอาจารย์ ดร. ม.ร.ว.รุจยา อาภากร
ผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงศ์ เตชะดำ�รงสิน
ผู้อำ�นวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ หลังจากนั้น
อาจารย์ ดร. ม.ร.ว.รุจยา อาภากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงศ์ เตชะดำ�รงสิน ปรึกษาหารือ
กับเจ้าหน้าที่สำ�นักงบประมาณ ซึ่งเสนอแนะให้โครงการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคเป็นโครงการนำ�ร่องโดยจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2536 ให้
ห้องสมุดทีเ่ ป็น regional centers ของแต่ละภูมภิ าค 5 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ และวิทยาเขตปัตตานี ซึ่งควรมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ห้องสมุดกับสถาบันการศึกษา
ชั้นสูงในจังหวัดหรือในภูมิภาค และประเมินผลการดำ�เนินงานหลังจากดำ�เนินงานแล้ว 2 ปี ส่วน
ห้องสมุดอีก 5 แห่งที่เหลือ สำ�นักงบประมาณจะพิจารณาให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำ�นวนหนึ่งเพื่อ
ใช้เตรียมข้อมูลและสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลของห้องสมุดมหาวิทยาลัยทีเ่ ป็น regional centers
ให้สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดเอกสารโครงการฯ อีกครั้งหนึ่ง
และในระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เมษายน พ.ศ.2535 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขโครงการอีกหลายครั้ง
โดยปรับปรุงแผนดำ�เนินงานของโครงการฯระยะที่ 1 ให้จดั ทำ�ในลักษณะโครงการนำ�ร่อง (ทดลอง)
มีรายละเอียดการดำ�เนินงานเป็นระบบโครงการเครือข่ายพีเ่ ลีย้ ง โดยเริม่ จากมหาวิทยาลัยทีม่ คี วาม
พร้อมก่อน 5 แห่ง และให้มหาวิทยาลัยอีก 5 แห่งเป็นระบบเครือข่ายย่อยทีส่ ามารถเชือ่ มโยงกันได้
และส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย เพือ่ ให้ทบวงมหาวิทยาลัยส่งโครงการพัฒนาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคให้สำ�นักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ขณะเดียวกัน ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีลกั ษณ์ บุณยะกาญจน และอาจารย์อภัย ประกอบผล นำ�สำ�เนา
หนังสือถึงรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2535 พร้อมเอกสารโครงการ
พัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ เข้าพบรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ซึง่ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ
พัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เพื่อขอให้เสนอโครงการถึงสำ�นักงบประมาณ
ในช่วงปี พ.ศ.2535 - พ.ศ. 2536 นี้ ได้มีการดำ�เนินการผลักดันโครงการอย่างเข้มแข็ง
ต่อเนือ่ ง มีการปรับปรุงโครงการอีกหลายครัง้ จนกระทัง่ วันที่ 13 มิถนุ ายน พ.ศ.2536 ได้สง่ เอกสาร
โครงการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ ฉบับปรับปรุง มิถุนายน พ.ศ.2536 ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น
โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (พ.ศ.2537-2540) และในวันที่ 28
กันยายน พ.ศ. 2536 ทบวงมหาวิทยาลัยได้นำ�โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาคเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ
โครงการ ทบวงมหาวิทยาลัยเชิญผูแ้ ทนของโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค
(PULINET) และโครงการพั ฒ นาระบบห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย ส่ ว นกลาง (THAILINET M)
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ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีลักษณ์ บุณยกาญจน

อาจารย์อภัย ประกอบผล

และผู ้แทนสำ�นักงบประมาณมาร่วมประชุมเพือ่ หารือในเบือ้ งต้นเกีย่ วกับการกำ�หนดคุณลักษณะ
และราคาคอมพิวเตอร์ทจ่ี ะจัดหาตามโครงการ งบประมาณสำ�หรับการจัดซือ้ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ควรจัดตั้งไว้ที่สำ�นักปลัดทบวงมหาวิทยาลัย โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาระบบห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคจัดทำ�แผนปฏิบตั งิ าน งบประมาณ และรายละเอียดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะคอมพิวเตอร์ที่จะจัดหามาตามโครงการจำ�แนกเป็นรายปีงบประมาณ โดยเริ่มจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ.2538 โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (พ.ศ.25372540) มีสมาชิกที่ร่วมโครงการเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 9 แห่ง 10 ห้องสมุด ได้แก่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นับได้วา่ โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าคนี้ เป็นจุดเริม่ ต้นทีโ่ ดดเด่น
ที่มีผลมาจากการทำ�งานผลักดันสรรค์สร้างด้วยพลังของการประสานความร่วมมือร่วมใจกันอย่าง
เข้มแข็งจริงจังและด้วยยุทธวิธอี นั ชาญฉลาด ส่งผลให้ประสบความสำ�เร็จในระดับประเทศโดยรวม
คือ ทั้งในระดับข่ายงานมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคและมหาวิทยาลัยในส่วนกลาง
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ตราสัญลักษณ์ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
เมื่อข่ายงานเริ่มมีความเข้มแข็งในการดำ�เนินงานแล้ว จึงเกิดตราสัญลักษณ์ของข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค ออกแบบโดย นางภนิดา สวัสดิว์ งศ์พร นักช่างศิลป์ประจำ�สำ�นัก
หอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตราสัญลักษณ์มรี ปู พืน้ หลังเป็นหนังสือซึง่ เป็นตัวแทนของห้องสมุด
ภาพแผนทีป่ ระเทศไทยล้อมรอบด้วยวงกลมซึง่ หมายถึงเทคโนโลยีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
และมีอักษรย่อชื่อข่ายงานว่า PULINET ตราสัญลักษณ์นี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
อำ�นวยการข่ายงาน และได้ใช้ตราสัญลักษณ์นี้มาเป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษ

ตราสัญลักษณ์ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ที่ใช้มาเป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ได้จัดทำ�
โครงการการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคขึ้น
เพื่อใช้ในกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ข่ายงาน และได้ตัดสินผลงานเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2556 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยมีผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมผลงาน
เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 14 ราย รวม 31 ชิ้น คณะกรรมการตัดสินให้นายสมภพ เอียดสี ตำ�แหน่ง
นายช่างเทคนิค งานออกแบบและผลิตสือ่ นิทรรศการ ศูนย์บรรณสารและสือ่ การศึกษา มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลชนะเลิศ
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ตราสัญลักษณ์ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคที่ใช้ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน

แนวความคิดการออกแบบ ออกแบบโดยใช้จดุ วงกลม วางตำ�แหน่งของแต่ละมหาวิทยาลัย
ในภูมิภาคต่างๆ ลดจำ�นวนลงให้เหลือเป็นกลุ่มหลักๆ โดยยึดตำ�แหน่งได้ 6 จุดแล้วใช้เส้นลากไป
ยังตำ�แหน่งต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงถึงกัน มีลักษณะเป็นอักษรภาษาอังกฤษ คือตัว “P” ซึ่งเป็น
อักษรตัวแรกของคำ�ว่า “PULINET” แล้ววางข้อความ “PULINET” อยู่ด้านขวา และ “ข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค” อยูด่ า้ นล่าง รูปแบบตัวอักษรทีใ่ ช้กบั สัญลักษณ์ อักษร P และ
คำ�ว่า PULINET คือ HandelGotDBol (แฮนเดลก๊อตโบล) ส่วนรูปแบบตัวอักษรของคำ�ว่า “ข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค” คือ PSL OmyimAD (พีเอสแอล อมยิ้ม เอ ดี คู่สีที่ใช้คือ
“ม่วงสิรินธรกับเทาเข้ม” เพื่อสื่อถึงการรวมกลุ่มกันแบบไร้ขอบเขตและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ของสื่อต่าง ๆ ของห้องสมุด และสีที่ใช้สำ�หรับตราสัญลักษณ์ P คือ สีม่วงสิรินธร รหัสสี C60
M90 Y0 K0 ส่วนสีที่ใช้กับคำ�ว่า PULINET และคำ�ว่าข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
คือ สีเทาเข้ม รหัสสี C30 M0 Y0 K70
ตราสัญลักษณ์นี้ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าคเริม่ ใช้ตงั้ แต่ปลายปี พ.ศ. 2556
และมีการเผยแพร่สู่สาธารณะเป็นครั้งแรกในการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 4 เรื่อง
“นวัตกรรม: เครือ่ งมือสำ�คัญของห้องสมุด Social Network” ซึง่ สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค จัดขึ้นภายใต้การนำ�ของรองศาสตราจารย์
ดร.ภญ.รัตติมา จีนาพงษา ผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 22-24 มกราคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก และในการจัดสัมมนา
ดังกล่าวนี้ ได้มีการจัดทำ�ธงตราสัญลักษณ์ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคขึ้นใช้เป็น
เครื่องหมายในการรับและส่งต่อการเป็นเจ้าภาพการจัดสัมมนาวิชาการ PULINET ซึ่งเป็นการ
สัมมนาระดับชาติด้านห้องสมุดและสารสนเทศของประเทศไทย ที่ห้องสมุดสมาชิกข่ายงานจะ
หมุนเวียนรับเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาต่อมาจนถึงปัจจุบัน
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ก้าวเดินอย่างเข้มแข็ง

สร้างสรรค์ผลงาน

สร้างสรรค์ผลงาน

3

ห้องสมุดสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าคทุกแห่งได้รว่ มกันทำ�หน้าทีใ่ นฐานะ
สมาชิกทีด่ มี าตลอดระยะเวลา 3 ทศวรรษทีผ่ า่ นมา ได้ทำ�งานร่วมกันตามโครงสร้างทีไ่ ด้กำ�หนดขึน้
ตัง้ แต่การกำ�หนดนโยบายโดยคณะกรรมการอำ�นวยการข่ายงาน คณะทำ�งานกลุม่ ต่างๆ ทั้ง 5 คณะ
ได้แก่ 1) คณะทำ�งานบริการ 2) คณะทำ�งานวารสาร 3) คณะทำ�งานข้อมูลท้องถิ่น 4) คณะทำ�งาน
เทคโนโลยี และ 5) คณะทำ�งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำ�เนินงานห้องสมุด ที่ร่วมทำ�งาน
ประสานสอดคล้องกัน ก่อให้เกิดผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อวงการห้องสมุดและสารสนเทศสมดัง
เจตนารมณ์การจัดตัง้ ข่ายงานขึน้ เป็นทีป่ รากฏมากมายอันสนับสนุนการบริหารจัดการของห้องสมุด
ทีส่ ง่ ผลถึงการเพิม่ ประสิทธิภาพการทำ�งานและการยกระดับคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดที่
เป็นส่วนสำ�คัญในการจัดการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการแก่สงั คม และการทำ�นุบ�ำ รุง
ศิลปวัฒนธรรม ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของแต่ละมหาวิทยาลัยมาโดยลำ�ดับอย่างต่อเนื่อง

ผลงาน พ.ศ. 2530 - 2549
นับตั้งแต่มีดำ�ริจัดตั้งข่ายงานเมื่อปี พ.ศ. 2528 ต่อเนื่องมาจนจัดตั้งเป็นข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคได้สำ�เร็จ จากแรกเริ่มที่มีห้องสมุดสมาชิก 7 ห้องสมุด จากมหาวิทยาลัย
6 แห่ง แต่ละช่วงเวลาที่ผ่านมา “ชาว PULINET” ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำ�งาน และมีผลสำ�เร็จแห่ง
การร่วมมือเป็นทีป่ ระจักษ์และก่อให้เกิดการทำ�งานเครือข่ายในลักษณะ “ความร่วมมือ” ขยายตัว
เพิม่ ขึน้ ผลงานทีโ่ ดดเด่น อาทิ การจัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การจัดทำ�ฐานข้อมูลท้องถิน่ การยืม
ระหว่างห้องสมุด การจัดซื้อหนังสือในลักษณะ “e-book consortium” การจัดทำ�มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการดำ�เนินงานห้องสมุด ซึ่งผลงานความร่วมมือของข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ได้เป็น “ต้นแบบ” “แนวทาง” “ตัวอย่าง” และ “แหล่งอ้างอิง” เป็นที่
ยอมรับมีหน่วยงานห้องสมุดสถาบันการศึกษาอื่นๆ ได้นำ�ไปศึกษา เรียนรู้และปฏิบัติ
รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำ�เนินงานของข่ายงานสู่สาธารณะ
และการจัดสัมมนาวิชาการของข่ายงาน โดยห้องสมุดสมาชิกข่ายงานร่วมกันดำ�เนินการตามสภาพ
ความพร้อมของห้องสมุดสมาชิกแต่ละแห่ง อาทิ กิจกรรมวันสารสนเทศ PULINET เมือ่ วันที่ 9-10
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 โดยสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การสัมมนา PULINETสองทศวรรษ
เรื่อง “การจัดการความรู้สู่การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้” วันที่ 6-8 ธันวาคม พ.ศ.2549
จัดโดย กองห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
สร้างสรรค์ผลงาน
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กิจกรรมวันสารสนเทศ PULINET
วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538
จัดโดยสำ�นักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การสัมมนา PULINET สองทศวรรษ
เรื่อง “การจัดการความรู้สู่การพัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้”
วันที่ 6-8 ธันวาคม พ.ศ. 2549
จัดโดย กองห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

นอกจากนี้เมื่อถึงโอกาสที่ข่ายงานเจริญก้าวหน้าตามครบรอบช่วงปีสำ�คัญได้จัดทำ�หนังสือ
ที่ระลึกเพื่อรวบรวมประวัติและพัฒนาการ ตลอดจนผลงานสำ�คัญของข่ายงานเพื่อบันทึกไว้เป็น
อนุสรณ์ดว้ ย ได้แก่ หนังสือ “หนึ่งทศวรรษข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค” หนังสือ
“เหลียวหลัง แลหน้า 15 ปี PULINET” และ สื่อโสตทัศน์ “2 ทศวรรษ PULINET” เรื่องราวที่
เรียบเรียงบันทึกไว้ในหนังสือ และสื่อโสตทัศน์ดังกล่าว เป็นหลักฐานอ้างอิง และเครื่องยืนยันได้
อย่างดียิ่งที่แสดงถึงการทำ�งานอันเข้มแข็งของข่ายงาน
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หนังสือ “หนึ่งทศวรรษข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค”
จัดพิมพ์ พ.ศ. 2539 (192 หน้า)
ISBN 974-674-101-2

หนังสือ “เหลียวหลัง แลหน้า 15 ปี PULINET”
จัดพิมพ์ พ.ศ. 2545 (121 หน้า)
ISBN 974-644-335-6

วีดิทัศน์ที่จัดทำ�เผยแพร่ในการสัมมนาวิชาการ PULINET 2 ทศวรรษ
วันที่ 6-8 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ที่สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนา

สร้างสรรค์ผลงาน
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ผลงาน พ.ศ. 2550-มกราคม พ.ศ. 2560
ในช่วง 10 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2550 จนถึง มกราคม พ.ศ. 2560 นับเป็นเวลาทีห่ อ้ งสมุดสมาชิก
ข่ายงานทุกแห่งได้รว่ มกันพัฒนา สร้างสรรค์ผลงานความร่วมมืออย่างต่อเนือ่ ง และเข้มแข็ง ก้าวทัน
สถานการณ์การเปลีย่ นแปลงด้านการบริหารจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดประโยชน์
อย่างกว้างขวาง
ผลการดำ�เนินงานทีเ่ ป็นความภาคภูมใิ จและเกียรติประวัตขิ องข่ายงานในทศวรรษที่ 3 ของ
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค ซึง่ คณะกรรมการอำ�นวยการข่ายงาน ได้รเิ ริม่ ให้มคี ณะ
ทำ�งานพัฒนามาตรฐานคุณภาพการดำ�เนินงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาขึน้ ตัง้ แต่ชว่ งปลายของ
ทศวรรษที่ 2 แล้ว คณะทำ�งานดังกล่าวได้ร่วมกันดำ�เนินงานอย่างมุ่งมั่น และเข้มแข็ง ได้ทำ�งาน
ร่วมกันทั้งแบบเผชิญหน้า และอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ ทำ�ให้งานบรรลุผลสำ�เร็จ ผลงานที่โดดเด่น
บางส่วนที่เสนอไว้เพื่อบันทึกไว้เป็นพัฒนาการและเกียรติประวัติของข่ายงาน มีหลายด้าน ทั้งด้าน
การพัฒนาการปฏิบตั งิ าน ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ อาทิ

1. การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2548 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการอำ�นวยการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค
(PULINET) ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการประกันคุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จึงได้
แต่งตั้งคณะทำ�งานพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา: เกณฑ์มาตรฐานกลาง เป็น
คณะทำ�งานจัดทำ�ตัวบ่งชี้คุณภาพการดำ�เนินงานห้องสมุด ซึ่งสำ�เร็จเรียบร้อยในระดับหนึ่ง ต่อมา
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านต่าง ๆ ของห้องสมุดมีการดำ�เนินการและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง คณะกรรมการอำ�นวยการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค จึงได้แต่งตั้งคณะ
ทำ�งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำ�เนินงานห้องสมุด ซึง่ ประกอบด้วยผูแ้ ทนของแต่ละสถาบัน
เป็นผูพ้ ฒ
ั นาตัวบ่งชีค้ ณ
ุ ภาพสืบเนือ่ งจากคณะทำ�งานพัฒนาตัวบ่งชีค้ ณ
ุ ภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา:
เกณฑ์มาตรฐานกลาง ทัง้ นีโ้ ดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาตัวบ่งชีค้ ณ
ุ ภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
สำ�หรับใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติภารกิจด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ใช้เทียบเคียงระดับคุณภาพของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาตามกรอบแนวทางเกณฑ์มาตรฐานกลาง
และวิธีการที่กำ�หนด รวมทั้งเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และเพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งช่วยสะท้อนให้เห็นจุดเด่นและโอกาสในการ
พัฒนา เงือ่ นไขของความสำ�เร็จ สาเหตุของปัญหา นวัตกรรมและการปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องห้องสมุดสถาบัน
อุดมศึกษา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง
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คณะทำ�งานดังกล่าวได้ร่วมกันพัฒนาและจัดทำ�เอกสารตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบัน
อุดมศึกษาฉบับนี้ จัดทำ�ขึน้ เพือ่ เป็นคูม่ อื และกรอบแนวทางการพัฒนาระดับคุณภาพของห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาทีพ่ งึ ประสงค์รว่ มกันและเป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนีย้ งั ใช้เป็นแนวทางใน
การประเมินคุณภาพการดำ�เนินงาน และใช้เทียบเคียงเพือ่ ประโยชน์ในการส่งเสริมและกำ�กับดูแล
การตรวจสอบการประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาใน 4 มิติ คือ
ประสิทธิผลการดำ�เนินงาน ประสิทธิภาพของโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ นับสนุนการดำ�เนินงาน การบริหาร
และการจัดการ และการสร้างความร่วมมือ แบ่งเป็น 6 องค์ประกอบ ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ด้านการบริการห้องสมุด ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเครือข่ายความร่วมมือในการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการ
บริการวิชาการ โดยแบ่งเป็น 15 องค์ประกอบย่อย และ 33 ตัวบ่งชีค้ ณ
ุ ภาพ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้การประเมิน
คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเป็นระบบเดียวกัน และใช้ตัวบ่งชี้คุณภาพในการประเมินผล
การปฏิบัติภารกิจด้านต่างๆ ของห้องสมุดร่วมกัน

หนังสือ “ตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา”
จัดพิมพ์ พ.ศ. 2551

สร้างสรรค์ผลงาน
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2. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน และตัวบ่งชี้ผลการดำ�เนินงานตาม
กระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
หนังสือ “มาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการหลักห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา”
จัดพิมพ์ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

หนังสือ “มาตรฐานการปฏิบัติงานกและตัวบ่งชี้ผลการดำ�เนินงาน
ตามกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา”
จัดพิมพ์ มกราคม พ.ศ. 2560

ในปี พ.ศ. 2557 คณะทำ�งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำ�เนินงานห้องสมุด ข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค (PULINET) ได้จดั ทำ�มาตรฐานการปฏิบตั งิ านกระบวนการหลัก ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา โดยยึดตามแนวทางของ SIPOC Model ซึ่งเป็นหลักในการอธิบายโซ่ความ
สัมพันธ์ของกระบวนการดำ�เนินงานขององค์กร และในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ได้ดำ�เนินการ
จัดพิมพ์มาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการหลัก ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเผยแพร่ให้แก่
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและห้องสมุดอื่นเรียบร้อยแล้วนั้น ต่อมาในปีเดียวกัน คณะกรรมการ
อำ�นวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ได้เห็นชอบให้มีการจัดทำ�ตัวบ่งชี้ เพื่อใช้
วัดผลการดำ�เนินงานตามกระบวนการงาน หรือ Process ตามทีร่ ะบุไว้ในมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
กระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไว้ใน เล่มเดียวกัน ในชื่อ “มาตรฐานการปฏิบัติงาน
และตัวบ่งชี้ผลการดำ�เนินงานตามกระบวนการหลัก ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” เพื่อเป็นคู่มือที่
ใช้ในการวัดผลการดำ�เนินงานตามกระบวนการหลักให้แก่หอ้ งสมุดสถาบันอุดมศึกษา และห้องสมุด
อื่นๆ และเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของข่ายงาน PULINET
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หนังสือ “มาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวบ่งชี้ผลการดำ�เนินงานตามกระบวนการหลัก
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” ที่เผยแพร่ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ที่ข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคจัดทำ� มีรายละเอียดจำ�นวนตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น 41 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
CP1 กระบวนการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (29 ตัวบ่งชี้)
- CP1.1 กระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จำ�นวน 17 ตัวบ่งชี้
- CP1.2 กระบวนการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จำ�นวน 6 ตัวบ่งชี้
- CP1.3 กระบวนการบำ�รุงรักษาและจำ�หน่ายออกทรัพยากรสารสนเทศ จำ�นวน 5 ตัวบ่งชี้
- CP1.4 กระบวนการสำ�รวจทรัพยากรสารสนเทศ จำ�นวน 1 ตัวบ่งชี้
CP2 กระบวนการให้บริการของห้องสมุด (12 ตัวบ่งชี้)
- CP2.1 กระบวนการบริการผู้ใช้ จำ�นวน 8 ตัวบ่งชี้
- CP2.2 กระบวนการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จำ�นวน 3 ตัวบ่งชี้
- CP2.3 กระบวนการบำ�รุงรักษาและจำ�หน่ายออกทรัพยากรสารสนเทศ จำ�นวน 1 ตัวบ่งชี้

3. การพัฒนาผู้บริหารระดับกลางข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2550-2554 คณะกรรมการอำ�นวยการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
มีความตระหนักถึงคุณภาพของห้องสมุดว่าเป็นดัชนีชี้วัดความสำ�เร็จในการจัดการเรียนการสอน
ของสถาบันการศึกษา และการที่ห้องสมุดจะสามารถตอบสนองภารกิจของสถาบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนัน้ ต้องอาศัยปัจจัยสำ�คัญประการหนึง่ คือ บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ มีวสิ ยั ทัศน์
กว้างไกล มีทักษะและความชำ�นาญด้านการบริหารจัดการ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมี
ความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพกับหน่วยงานอื่นทั้งในและต่างประเทศ บุคลากรซึ่งเป็น
ผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่ายหรือผู้บริหารระดับกลางเป็นบุคลากรที่มีความสำ�คัญต่อประสิทธิภาพ
ในการบริหารห้องสมุด เนือ่ งจากเป็นบุคคลทีม่ บี ทบาทในการบริหารจัดการ รวมทัง้ ประสานความ
ร่วมมือ ควบคุม กำ�กับดูแล และผลักดันให้นโยบายของห้องสมุดได้รับการถ่ายทอดไปสู่บุคลากร
ในฝ่ายต่างๆ นำ�ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการดำ�เนินงานอย่างมีประสิทธิผล ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะ
กรรมการอำ�นวยการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าคจึงเห็นควรดำ�เนินโครงการพัฒนา
ผูบ้ ริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาระดับกลางขึน้ โดยจัดเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสัน้ และ
มอบหมายให้สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ดำ�เนินการจัดการอบรมโดยข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณการดำ�เนินงาน
สร้างสรรค์ผลงาน
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ในนามของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ดำ�เนินการจัดอบรมผูบ้ ริหารระดับกลาง จำ�นวน 5 รุน่ ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2554 โดยมีบคุ ลากร
จากห้องสมุดสมาชิกข่ายงานฯ เข้าร่วมทั้งหมด จำ�นวน 192 คน ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุน
จากข่ายงานฯ สำ�หรับเป็นค่าทีพ่ กั ค่าอาหาร รวมทัง้ ค่าวิทยากร ค่าพาหนะการเดินทางในการศึกษา
ดูงานในประเทศและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการอบรมทั้ง 5 รุ่น เป็นเงินทั้งสิ้น 445,204 บาท
การพัฒนาผู้บริหารระดับกลางเป็นหลักสูตรระยะสั้น ใช้เวลาประมาณ 6-8 วัน ประกอบ
ด้วยการบรรยายด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กฎหมาย และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ โดย
การศึกษาดูงานในต่างประเทศนั้น ได้ศึกษาดูงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยในฮ่องกง เขตเศรษฐกิจ
พิเศษเซินเจิน้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศสิงคโปร์และประเทศไต้หวัน การจัดการอบรม
ผูบ้ ริหารระดับกลาง จำ�นวน 5 รุน่ ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ดุ ในการจัดการ
อบรมรุ่นที่ 1 และต่อมา รุ่นที่ 2-5 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก

ประมวลภาพการฝึกอบรมหลักสูตร
“การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารห้องสมุดระดับกลาง รุ่นที่ 1”
วันที่ 12-18 มีนาคม พ.ศ. 2550
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4. การพัฒนาบุคลากรข่ายงาน “หลักสูตรการบริหารจัดการห้องสมุดสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อก้าวสู่องค์กรสมรรถนะสูง”
การจัดฝึกอบรมบุคลากรของข่ายงานได้เว้นว่างไปหลายปี คณะกรรมการอำ�นวยการได้มี
การประชุม ครั้งที่ 1/ 2557 เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557 และมีมติให้จัด “การสัมมนา
บริหารข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค (PULINET): แปลงแผนยุทธศาสตร์สกู่ ารปฏิบตั ”ิ
ซึ่งสำ�นักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนา
ดังกล่าว เมื่อวันที่ 24-26 มีนาคม พ.ศ. 2557 เพื่อเร่งรัดติดตามการดำ�เนินการตามแผนกลยุทธ์
ข่ายงาน พ.ศ. 2555-2559 ทีก่ �ำ หนดไว้แล้วให้สามารถนำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้เป็นผลสำ�เร็จ การสัมมนา
ครั้งนี้ทำ�ให้เกิดกลยุทธ์ข่ายงานเพิ่มขึ้นที่เรียกว่า “PULINET PLUS” ซึ่งให้ความสำ�คัญ และเร่งรัด
แผนงานพัฒนาบุคลากรของข่ายงานด้วย สำ�นักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ได้รบั เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมในเวลาต่อมาโดยใช้งบประมานจากกองทุนข่ายงาน ในหลักสูตร
“การบริหารจัดการห้องสมุดสูค่ วามเป็นเลิศเพือ่ ก้าวสูอ่ งค์กรสมรรถนะสูง” เมือ่ วันที่ 6-10 มกราคม
พ.ศ. 2558 รวม 6 วัน ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โดยได้รบั เกียรติจากผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ เป็นวิทยากรหลักมีผเู้ ข้าอบรมเป็นบุคลากร
ทีห่ น่วยงานสมาชิกข่ายงานเตรียมเข้าสูก่ ารเป็นผูร้ บั ผิดชอบงานพัฒนาองค์กร หรือเตรียมเข้าสูก่ ารเป็น
ผูบ้ ริหารระดับต้น หรือระดับกลาง โดยมีเนือ้ หาฝึกอบรมทีป่ ระยุกต์ตามแนวบริหารจัดการองค์กร
ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีผเู้ ข้าอบรม รวม 61 คน มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการอบรมที่ระดับมากที่สุด ค่าคะแนน 4.58
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กำ�หนดได้รับเกียรติบัตร และเข็มที่ระลึก PULINET ซึ่ง
จัดทำ�ขึ้นเป็นครั้งแรกด้วย

ประมวลภาพการฝึกอบรมหลักสูตร
“การบริหารจัดการห้องสมุดสู่ความเป็นเลิศเพื่อก้าวสู่องค์กรสมรรถนะสูง”
วันที่ 6-10 มกราคม พ.ศ. 2558
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5. การร่วมกันจัดซื้อฐานข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อห้องสมุดนำ�เอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้แล้วนั้น แม้ว่า สำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จะได้จดั หาฐานข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ให้กบั ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยในสังกัดแล้ว แต่กย็ งั ไม่เพียงพอและครอบคลุมความต้องการของทุกมหาวิทยาลัย จึง
เป็นเหตุจำ�เป็นที่แต่ละแห่งจะต้องจัดซื้อจัดหาด้วยงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยที่การให้
บริการฐานข้อมูลออนไลน์นบั เป็นภารกิจหลักหนึง่ ของงานบริการ ซึง่ เป็นกิจกรรมทีใ่ ช้งบประมาณ
จำ�นวนมากในการบอกรับเป็นสมาชิก อีกทั้ง ราคาการบอกรับรายปีมีการปรับขึ้นต่อเนื่องเป็น
ประจำ�ทุกปีในอัตราร้อยละ 6-10 และในปัจจุบันการบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เริ่ม
เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของการให้บริการสารสนเทศออนไลน์มากขึน้ แต่เนือ่ งจากการจัดการเรียนการ
สอนในมหาวิทยาลัยของสมาชิกบางแห่งมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ส่งผลให้การบอกรับฐานข้อมูล
มีความจำ�เป็นต้องบอกรับฐานข้อมูลทีซ่ �ำ้ ซ้อนกัน อย่างไรก็ตาม ตัง้ แต่อดีตเป็นต้นมา สมาชิกข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ก็ได้พยายามในการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์และ e-book
อย่างต่อเนือ่ ง แต่กย็ งั คงประสบกับปัญหาค่าใช้จา่ ยงบประมาณทีม่ อี ยูจ่ �ำ กัดกับราคาของฐานข้อมูล
ที่สูงขึ้นทุกปีเสมอมา ประกอบกับการที่สมาชิกแต่ละแห่งจะทำ�การตกลงราคากับสำ�นักพิมพ์หรือ
บริษัทตัวแทนจำ�หน่ายโดยตรง ทำ�ให้เกิดความแตกต่างในเรื่องของราคาการบอกรับในแต่ละปี
ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
ครัง้ ที่ 4/2556 ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ที่ประชุมได้มีมติให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.รัตติมา จีนาพงษา ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ทำ�หน้าที่เป็นตัวแทนข่ายงานในการเจรจาต่อรองราคา
การบอกรับฐานข้อมูลกับสำ�นักพิมพ์หรือบริษัทตัวแทนจำ�หน่าย โดยที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันว่า
สำ�หรับฐานข้อมูลและ e-book ที่จะมีการบอกรับเหมือนกัน สมาชิกแต่ละแห่งจะไม่ทำ�การตกลง
ราคากับสำ�นักพิมพ์หรือบริษัทตัวแทนจำ�หน่ายโดยตรง แต่จะให้สำ�นักพิมพ์หรือบริษัทตัวแทน
จำ�หน่ายโดยตรงเจรจากับ รองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.รัตติมา จีนาพงษา เท่านัน้ ผลจากการดำ�เนินการ
ดังกล่าว ส่งผลให้สถาบันสมาชิกสามารถประหยัดงบประมาณได้เป็นจำ�นวนมาก โดยในปีแรก
สามารถลดค่าใช้จา่ ยได้ขน้ั ต�ำ่ US$6,000 ต่อสถาบันทันที การดำ�เนินการในรูปแบบ Consortium หรือ
ร่วมกันจัดซือ้ ดังกล่าว ได้มกี ารดำ�เนินการมาอย่างต่อเนือ่ ง และขยายผลไปยังมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
ที่มิใช่สมาชิกข่ายงาน โดยสามารถใช้ข้อตกลงเดียวกับที่
ข่ายงาน PULINET ได้ทำ�กับสำ�นักพิมพ์หรือบริษัทตัวแทน
จำ�หน่ายได้ ส่งผลให้เกิดประโยชน์กับการใช้งบประมาณ
ของประเทศให้มีประสิทธิภาพในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.รัตติมา จีนาพงษา
สร้างสรรค์ผลงาน
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6. การลดความซ้ำ�ซ้อนการบอกรับวารสารภาษาต่างประเทศ และการทำ�ดรรชนี
วารสารร่วมกัน
คณะกรรมการอำ�นวยการข่ายงาน และคณะทำ�งานวารสารมีความพยายามอย่างต่อเนื่อง
มาโดยตลอดที่จะร่วมกันดำ�เนินงานที่มุ่งเน้นการลดความซ้ำ�ซ้อนการบอกรับวารสารภาษา
ต่างประเทศทั้งแบบออนไลน์ และฉบับพิมพ์ จำ�นวนกว่า 300 รายชื่อ ที่ห้องสมุดสมาชิกข่ายงาน
แต่ละแห่งบอกรับร่วมกัน เพือ่ ลดภาระงบประมาณค่าใช้จา่ ยโดยภาพรวมของประเทศ ในการประชุม
คณะกรรมการอำ�นวยการ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 มีมติให้เชิญมหาวิทยาลัย
ส่วนกลาง 4 แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CU, MU, KU และ TU) ร่วมเป็นภาคี PULINET+4 เพื่อร่วมเสนอ
แนวทางแก้ไขการบอกรับฐานข้อมูลและการใช้วารสารต่างประเทศและวารสารอิเล็กทรอนิกส์รว่ มกัน
และนำ�เสนอแนวทางต่อสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สกอ.ได้เชิญประชุม
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน
นอกจากนี้ยงั ได้ด�ำ เนินโครงการความร่วมมือในการจัดทำ�ดรรชนีวารสารภาษาไทยของข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าคอีกด้วย สถาบันทีไ่ ด้รว่ มจัดทำ�ดรรชนีวารสารใช้งานร่วมกันมีจ�ำ นวน
วารสาร 90 รายชือ่ ตามแผนภูมิ ดังนี้

จำ�นวนวารสารที่สถาบันต่างๆ ทำ�ดรรชนี
20 ชื่อ
17 ชื่อ
11 ชื่อ
8 ชื่อ

BUU

NU

CMU

STOU

6 ชื่อ

6 ชื่อ

5 ชื่อ

MSU WU:CLU PSU:PN

5 ชื่อ

SU

4 ชื่อ

UBU

3 ชื่อ
MJU

3 ชื่อ

1 ชื่อ

PSU:CL KU:KPS

1 ชื่อ
UP

แผนภูมิแสดงจำ�นวนวารสารและสถาบันที่ร่วมกันจัดทำ�ดรรชนี

7. การสัมมนา PULINET วิชาการและการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET
การสัมมนา PULINET วิชาการ เกิดจากคณะกรรมการอำ�นวยการข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยภูมิภาค ในช่วงที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี เป็นประธานคณะกรรมการ

44

3 ทศวรรษ PULINET สานพลังที่ยั่งยืน

มีความเห็นร่วมกันว่า ควรมีการจัดประชุมวิชาการของข่ายงานเป็นประจำ�ทุกปี เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน
ห้องสมุดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการห้องสมุดได้มีโอกาสการนำ�เสนอผลงานหรือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยเริ่มมีการประชุมวิชาการนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยใช้ชื่อว่า
“การสัมมนา PULINET วิชาการ” และต่อมาในปี พ.ศ. 2558 ได้มกี ารเปลีย่ นชือ่ เป็น “การประชุม
วิชาการระดับชาติ PULINET” นับถึงปี พ.ศ. 2559 ได้มีสถาบันสมาชิกข่ายงานผลัดเปลี่ยนเป็น
เจ้าภาพในการจัดการประชุมไปแล้วจำ�นวน 6 ครั้ง แต่ละครั้งมีหัวข้อการประชุมต่างๆ กันไป
การสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง “Creative Library”
จัดโดย สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ. 2553
ณ โรงแรมเมธาวลัย อำ�เภอชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 179 คน มีผลงานนำ�เสนอ
ด้วยวาจา 36 เรื่อง และผลงานนำ�เสนอด้วยโปสเตอร์ 40 เรื่อง

สร้างสรรค์ผลงาน
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การสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง “ห้องสมุดกับสังคมแห่งการเรียนรู้”
จัดโดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่
26–27 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี จังหวัดนครราชสีมา
มีผู้เข้าร่วมการประชุม 192 คน มีผลงานนำ�เสนอด้วยวาจา 38 เรื่อง และผลงานนำ�เสนอด้วย
โปสเตอร์ 40 เรื่อง
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การสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 3 เรื่อง “บทบาทของ PULINET ในการเตรียมการ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
จัดโดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 23-25
มกราคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผเู้ ข้าร่วมการประชุม 170 คน
มีผลงานนำ�เสนอด้วยวาจา 30 เรื่อง และผลงานนำ�เสนอด้วยโปสเตอร์ 40 เรื่อง

สร้างสรรค์ผลงาน
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การสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 4 เรื่อง “นวัตกรรม: เครื่องมือสำ�คัญของห้องสมุด
ยุค Social Network”
จัดโดย สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 22–24 มกราคม พ.ศ. 2557
ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำ�เภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมการประชุม 265 คน มีผลงาน
นำ�เสนอด้วยวาจา 39 เรื่อง และผลงานนำ�เสนอด้วยโปสเตอร์ 34 เรื่อง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 5 เรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาห้องสมุดสำ�หรับ
คนรุ่นใหม่” หรือ PULINET 2015 The 5th PULINET National Conference (Library Strategies
for New Generation)
จัดโดย สำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชาออคิด อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมประชุม 411
คน มีผลงานนำ�เสนอด้วยวาจา 30 เรื่อง มีผลงานนำ�เสนอด้วยโปสเตอร์ 58 เรื่อง ในการประชุม
วิชาการครั้งนี้ จัดให้มี Workshop ด้วย มีผู้เข้าร่วม 35 คน

สร้างสรรค์ผลงาน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 6 เรื่อง “Growing Green Library for All”
จัดโดย สำ�นักวิทยบริการ วิทยาเขตปัตตานี สำ�นักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง
อรรถกระวีสนุ ทร และห้องสมุด 3 วิทยาเขต ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 16-17
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วม
การประชุม 176 คน มีผลงานนำ�เสนอด้วยวาจา 30 เรือ่ ง และผลงานนำ�เสนอด้วยโปสเตอร์ 44 เรือ่ ง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครัง้ ที่ 7 เรือ่ ง “3 ทศวรรษ PULINET สานพลังทีย่ ง่ั ยืน”
จัดโดย สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ
ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับมอบธงสัญลักษณ์ข่ายงาน
จากเจ้าภาพประชุมวิชาการครั้งที่ 6

การจัดประชุมในครั้งที่ 7 ในชื่อ “การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7
สามทศวรรษ PULINET สานพลังที่ยั่งยืน” หรือ “PULINET National Conference 2017” นี้
ได้กำ�หนดจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตอบรับ
การเป็นเจ้าภาพ ซึง่ จะจัดขึน้ ในระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
เอ็มเพรส โรงแรม ดิ เอ็มเพรส เชียงใหม่ หัวข้อการประชุมคือ Service Excellence ซึง่ การจัดประชุม
ในครัง้ นีจ้ ะดำ�เนินไปพร้อมกับการเฉลิมฉลองเนือ่ งในโอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตัง้ เครือข่าย
ความร่วมมือห้องสมุด “PULINET” และที่สำ�คัญยิ่งไปกว่านั้นคือ PULINET ได้ถือกำ�เนิดขึ้นที่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจะได้กลับมาสู่บ้านเกิดอีกครั้งในโอกาสครบรอบ 3 ทศวรรษข่ายงาน
การจัดประชุมวิชาการของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคประสบความสำ�เร็จ
จนเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้จากการที่มีผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากหน่วยงาน
ห้องสมุดระดับสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่นอกเครือข่าย PULINET และห้องสมุดโรงเรียนมากขึ้น
รวมถึงอาจารย์และนิสติ นักศึกษาจากคณะวิชาทีน่ �ำ ผลงานวิจยั มาร่วมนำ�เสนอ ส่งผลให้การจัดงาน
ประชุมนี้มีแนวโน้มที่จะดำ�เนินการและพัฒนาต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
สร้างสรรค์ผลงาน

51

8. การจัดทำ� และเผยแพร่วารสาร PULINET Journal
PULINET Journal เป็นวารสารของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค ถือกำ�เนิด
ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2557 เพือ่ เป็นสือ่ กลางในการเผยแพร่องค์ความรูด้ า้ นเทคโนโลยี นวัตกรรม และแนวคิด
ด้านการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสารสนเทศ บรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์
และสาขาอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ เผยแพร่ในรูปวารสารออนไลน์ (http://pulinet.oas.psu.ac.th/index.
php/journal) (ISSN 2351- 048X) ทั้งนี้ ผลงานที่นำ�เสนอในงานประชุม PULINET วิชาการและ
มีการเผยแพร่ในรูปบทความฉบับเต็มจะได้รับการเผยแพร่ใน PULINET Journal ทั้งนี้ ผู้สนใจ
สามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ผ่านระบบ Online submission ได้ด้วยตนเอง
ในช่วงแรกของการก่อตัง้ และจัดทำ�วารสารได้มกี ารดำ�เนินการโดยคณะบรรณาธิการ และ
กองบรรณาธิการ ประกอบด้วยผู้อำ�นวยการ และหัวหน้าหน่วยงานห้องสมุดที่เป็นคณะกรรมการ
อำ�นวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
บรรณาธิการ ได้แก่ ดร.พฐา สุวรรณรัตน์ ศูนย์บรรณสารและสือ่ การศึกษา มหาวิทยาลัย
แม่ฟา้ หลวง รองศาสตราจารย์ อิม่ จิต เลิศพงษ์สมบัติ สำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี และรองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. รัตติมา จีนาพงษา สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
กองบรรณาธิการวิชาการ ได้แก่ คณะกรรมการอำ�นวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค
กองบรรณาธิการจัดการ ได้แก่ ภัทธ์ เอมวัฒน์ สำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี ประทุมรัตน์ รัตน์นอ้ ย สำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี และกิตติศกั ดิ์ แก้วเนียม สำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วารสารฉบับ Vol. 4 No. 1 เดือน มกราคม-เมษายน 2560

ที่มา : http://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/issue/view/12
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9. การจัดทำ�คู่มือการให้บริการร่วมกัน
เป็นคูม่ อื ปฏิบตั งิ านทีค่ ณะทำ�งานบริการข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค จัดทำ�ขึน้ เพือ่ เป็นแนว
ปฏิบัติงานบริการระหว่างห้องสมุดในข่ายงาน มีเนื้อหา
ประกอบด้วย บริการต่างๆ ของข่ายงาน ผูม้ สี ทิ ธิใ์ ช้บริการ
บริการยืม-คืน ระหว่างห้องสมุดร่วมกัน (Reciprocal
Borrowing) และการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
เพือ่ ให้เกิดความคล่องตัวในการทำ�งานร่วมกัน โดยมุง่ เน้น
ประโยชน์ของผู้ใช้บริการห้องสมุดเป็นสำ�คัญ

10. การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
การจัดหาเครื่องแม่ข่ายของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
ดำ�เนินการเช่า Host (VPS Host) ของบริษัท เอ็นดิท โซลูชั่น เพื่อเป็นเครื่องแม่ข่ายสำ�หรับ
พัฒนาเว็บไซต์ของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าคใหม่ ดำ�เนินการตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน
พ.ศ. 2558 พร้อมจด Domain Name เป็นชื่อของข่ายงาน คือ www.pulinet.org เสียค่าใช้จ่าย
เป็นรายปี
ในส่วนของเครื่องแม่ข่ายสำ�หรับการจัดเก็บและให้บริการฐานข้อมูล หรือข้อมูลต่างๆ ของ
ข่ายงานฯ โดยเฉพาะข้อมูลสารสนเทศดิจทิ ลั ทีค่ ณะทำ�งานข้อมูลท้องถิน่ พัฒนาขึน้ จึงรวบรวมข้อมูล
และคุณสมบัติที่เหมาะสมสำ�หรับการดำ�เนินการ สำ�หรับ VPS Host ตามรายละเอียดดังนี้
Cisco UCS Server			
CPU: Nehalem
RAM: DDR3 ECC 6 GB		
Disk Space: 250 GB
IP Addresses: 1 IP			
OS: Cent Os, Debian, Fedora, Ubuntu
เว็บไซต์ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
ดำ�เนินการพัฒนาเว็บไซต์ของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าคใหม่เรียบร้อยแล้ว
ทุกคณะทำ�งานสามารถรวมทัง้ คณะกรรมการอำ�นวยการ สามารถเข้าใช้งานได้ท่ี www.pulinet.org
เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และพัฒนางานใหม่ของคณะทำ�งานต่อไป
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“ข้อมูลท้องถิ่น” ผลงานอัตลักษณ์ของข่ายงาน
“ข้อมูลท้องถิ่น” เป็นอัตลักษณ์ความภาคภูมิใจและภูมิปัญญาของชาติ มีความสำ�คัญต่อ
การศึกษาค้นคว้าวิจยั ในวิทยาการสาขาวิชาต่างๆ มากมาย การจัดการข้อมูลท้องถิน่ อย่างเป็นระบบ
ตามหลักวิชาการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ดว้ ยเทคโนโลยีสมัยใหม่จงึ มีความจำ�เป็น
เพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่และเป็นรากฐานสำ�คัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าคตระหนักถึงความสำ�คัญของ “ข้อมูลท้องถิ่น” ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิน่ และแต่ละภูมภิ าคของประเทศทีม่ หาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าคตัง้ อยู่ ส่งผลให้
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าคแต่ละแห่งได้เข้ามามีบทบาทอย่างสำ�คัญในการส่งเสริม สนับสนุน
ให้ผู้ใช้บริการได้ “รู้จัก” ข้อมูลท้องถิ่นและนำ�ข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์อย่างจริงจังทั้งในด้าน
การเรียน การสอน และการศึกษาวิจัย ประกอบกับทิศทางการพัฒนาประเทศในปัจจุบันที่มุ่งเน้น
ความเข้มแข็งของชุมชนมากขึ้น ความจำ�เป็นในการใช้ข้อมูลท้องถิ่นย่อมมีมากตามไปด้วยเช่นกัน
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคสนับสนุนให้มีการสร้างฐานข้อมูลท้องถิ่น เพื่อ
ให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคมีเอกลักษณ์ของตนเอง ทำ�ให้ห้องสมุดมีคุณค่ามากขึ้นใน
สายตาของท้องถิ่นและเป็นแหล่งข้อมูลหลักของบุคคลภายนอก ตลอดจนชาวต่างประเทศที่สนใจ
ท้องถิน่ ต่างๆ ของประเทศไทย ไม่วา่ จะเป็นล้านนา อีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก
หรือภาคใต้ คณะทำ�งานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค ได้รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่มี
เนื้อหาเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นของตนเพื่อรองรับการศึกษาเกี่ยวกับท้องถิ่นในเชิงบูรณาการ และเพื่อ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทีม่ งุ่ เน้นการกระจายความเจริญสู่
ชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ห้องสมุดและมหาวิทยาลัยมีบทบาทในการให้บริการแก่
ชุมชนเพราะหากมหาวิทยาลัยใดมีขอ้ มูลท้องถิน่ มากก็ยอ่ มมีบทบาทต่อชุมชนมากขึน้ ด้วย สิง่ สำ�คัญ
ที่สุดคือการมีข้อมูลท้องถิ่นถือเป็นการสร้าง อัตลักษณ์ด้านข้อมูลให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างเด่นชัด
การจัดการข้อมูลท้องถิ่นจึงเป็นการทำ�ให้ห้องสมุดมีบทบาทสำ�คัญในเครือข่ายสารสนเทศท้องถิ่น
เนือ่ งจากห้องสมุดแต่ละแห่งจะเป็นแหล่งข้อมูลเฉพาะด้านเฉพาะถิน่ ทีช่ ว่ ยให้สถาบันอืน่ ๆ ในเครือ
ข่ายได้ใช้ประโยชน์ ดังนั้นคณะทำ�งานข้อมูลท้องถิ่นจึงมีส่วนสำ�คัญที่จะช่วยให้การจัดตั้งข่ายงาน
ห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย ส่ ว นภู มิ ภ าคเกิ ด การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล กั น ได้ อ ย่ า งกว้ า งขวางและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากมติทปี่ ระชุมของคณะกรรมการอำ�นวยการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค
ครัง้ ที่ 8 /2530 เมือ่ วันที่ 14-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 มีมติให้หอ้ งสมุดแต่ละแห่งดำ�เนินการจัดเก็บ
รวบรวม บริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลท้องถิ่นโดยใช้ชื่อว่า คณะทำ�งานสร้างฐานข้อมูลท้องถิ่น
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ต่อมาเพือ่ ให้เกิดความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ คณะทำ�งานจึงมีมติให้เปลีย่ นชือ่ คณะทำ�งาน ในการ
ประชุมของคณะทำ�งานสร้างฐานข้อมูลท้องถิน่ ครัง้ ที่ 2/2536 วันที่ 27-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2536
โดยให้เปลี่ยนชื่อจาก คณะทำ�งานสร้างฐานข้อมูลท้องถิ่น เป็น คณะทำ�งานข้อมูลท้องถิ่น โดย
กำ�หนดหน้าที่คณะทำ�งาน ดังนี้
1. รวบรวม จัดเก็บข้อมูลท้องถิ่นให้มีความสมบูรณ์
2. พัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่นให้สมบูรณ์และทันสมัย
3. เผยแพร่ข้อมูลท้องถิ่นให้กว้างขวาง
ในระยะเริ่มก่อตั้งมีคณะทำ�งานจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำ�นวน 10 สถาบัน ได้แก่ สำ�นัก
หอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตปัตตานี สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา สำ�นัก
หอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร สำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสำ�นักหอสมุด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปัจจุบันคณะทำ�งานข้อมูลท้องถิ่นได้เติบโตขึ้นพร้อมกับมีเครือข่ายข้อมูลท้องถิ่นและการ
จัดการสารสนเทศท้องถิ่นมากขึ้น ตามจำ�นวนสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
โดยมีสถาบันเข้าร่วมเป็นเครือข่ายทั้งสิ้น 20 สถาบัน ได้แก่
1.

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.

กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

3.

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

4.

งานข้อมูลท้องถิน่ จังหวัดเชียงราย ศูนย์บรรณสารและสือ่ การศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง

5.

สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

6.

ศูนย์อีสานสนเทศ สำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7.

สำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

8.

ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร สำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

9.
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10.

งานข้อมูลท้องถิ่น สำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

11.

งานศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

12.

นนทบุรีศึกษา สำ�นักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

13.

สำ�นักหอสมุดกำ�แพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเขตกำ�แพงแสน

14.

ศูนย์ข้อมูลภาคตะวันออก สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

15.

19.

สำ�นักงานวิทยาเขตศรีราชา ฝ่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
งานหอจดหมายเหตุ แ ละคอนเล็ ค ชั่ น พิ เ ศษ ศู น ย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ข้อมูลภาคใต้และสิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำ�นักทรัพยากร
การเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ข้อมูลจังหวัดชายแดนภาคใต้ งานบริการสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
สำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้ สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

20.

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

16.
17.
18.

การดำ�เนินงานตลอดระยะเวลา 30 ปีของคณะทำ�งานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค จากคณะทำ�งานรุน่ ต่อรุน่ ตามระยะเวลาการทำ�หน้าทีป่ ระธานคณะทำ�งาน
ข้อมูลท้องถิ่นคราวละ 2 ปี มีผู้แทนคณะทำ�งานข้อมูลท้องถิ่นจากสถาบันต่างๆ ผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันเข้ามาร่วมเป็นคณะทำ�งาน ร่วมคิด ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมสร้างงาน
สารสนท้องถิน่ หลากหลายรูปแบบ จากข้อมูลท้องถิน่ ของชุมชนทีไ่ ม่สมบูรณ์ทงั้ ในเชิงรูปลักษณ์และ
เนื้อหา ได้รับการพัฒนาให้เป็นสารสนเทศท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อชุมชนท้องถิ่นและผู้สนใจทั่วไป
ผลงานของคณะทำ�งานข้อมูลท้องถิ่นเท่าที่รวบรวมได้มีดังนี้
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1. ผลงานประเภทรายงานการสัมมนา รายงานผลการดำ�เนินโครงการ ได้แก่
1.1 รายงานการสัมมนาเรื่อง แนวทางการดำ�เนินงานสร้างฐานข้อมูลท้องถิ่น ระหว่าง
วันที่ 27-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 ณ สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.2 รายงานผลการดำ�เนินโครงการ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการการบริการแหล่ง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ณ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

2. ผลงานประเภทหนังสือ ได้แก่
2.1 แหล่งสารนิเทศท้องถิ่น พ.ศ. 2540
2.2 การจัดข้อมูลท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.3 ข้อมูลท้องถิ่น: ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2549
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3. ผลงานประเภทคู่มือการปฏิบัติงาน ได้แก่
3.1 คูม่ อื การทำ�รายการเมทาดาทาสารสนเทศท้องถิน่ พ.ศ. 2558 ครอบคลุมเมทาดาทา
สำ�หรับวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และเมทาดาทาลวดลายผ้าไทย
3.2 คู่มือปฏิบัติงานฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น พ.ศ. 2555
3.3 คู่มือการปฏิบัติงานฐานข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นบนอินเทอร์เน็ต พ.ศ. 2550

4. ผลงานประเภทฐานข้อมูล ได้แก่
4.1 ฐานข้ อ มู ล ผ้ า พื้ น เมื อ งไทย
พ.ศ. 2557
4.2 ฐานข้ อ มู ล บรรณานุ ก รม
ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น พ.ศ. 2555
4.3 ฐานข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น
บนอินเทอร์เน็ต พ.ศ. 2550
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นอกจากนี้ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก
สำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการจัดสัมมนาวิชาการเรือ่ ง “การจัดการสารสนเทศ
ท้องถิน่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
5 รอบ” เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำ�ปี พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดคลังความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นการจัดการสารสนเทศท้องถิน่ เพือ่ สร้างความตระหนักและเกิดความ
ภาคภูมใิ จในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ก่อให้เกิดการอนุรกั ษ์ หวงแหน และเผยแพร่
สารสนเทศท้องถิ่น เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น จัดขึ้นเมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
การสัมมนาวิชาการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ ดร.ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน บรรยายเรื่อง “การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น” และ
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข บรรยายเรื่อง “ก้าวสู่ดิจิทัล เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่
สารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น” และการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นในภูมิภาค
ของประเทศไทย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางและการดำ�เนินงานด้านการจัดการ
สารสนเทศภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของหน่วยงาน โดยผูแ้ ทนข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค
(PULINET) จาก 5 ภูมิภาค 6 สถาบัน ได้แก่
1. ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย นางณัฐพร เดชชัย
2. งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นางสาวขนิษฐา
ทุมมากรณ์
3. นนทบุรีศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดย นายชัยวัฒน์ น่าชม
4. ศูนย์สนเทศภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นางสาวธันย์ชนก อากรปรุ
5. ศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดย
นางนฤมล บุญญานิตย์
6. หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย นางจุฑารัตน์ ปานผดุง
นอกจากนี้ มีการประชุมกลุม่ ย่อยเพือ่ ระดมความคิดเห็นและแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พือ่ หารูปแบบ
และแนวทาง การจัดการสารสนเทศท้องถิ่นในประเทศไทย ผู้เข้าร่วมระดมสมองและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้มีความคิดเห็นร่วมกันว่า ควรมีการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นระดับชาติ เพื่อสร้างความ
ภาคภูมใิ จในภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของไทยให้ประชาชนทัว่ ไปได้รบั ทราบ และเป็นมรดกของชาติส�ำ หรับ
อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ความเป็นไทยผ่านสารสนเทศท้องถิ่นระดับชาติที่แต่ละหน่วยงานได้
ร่วมกันพัฒนาขึ้น โดยมีความเห็นร่วมกัน ดังนี้
สร้างสรรค์ผลงาน

59

1. ควรมีการกำ�หนดรูปแบบการจัดการสารสนเทศท้องถิน่ ให้เป็นมาตรฐานสากลระดับชาติ
มาตรฐานเดียวกันในทุกๆ กระบวนการ ตั้งแต่การรวบรวม จัดเก็บ การจัดหมวดหมู่ การแปลง
ตกแต่งและตรวจสอบสารสนเทศดิจิทัล การทำ�รายการสารสนเทศดิจิทัล และการให้บริการ
สารสนเทศท้องถิ่น
2. กำ�หนดหมวดหมู่สารสนเทศท้องถิ่นตามหมวดหมู่ที่กระทรวงวัฒนธรรมกำ�หนดขึ้น 9
หมวดหมู่ ได้แก่
1.

หมวดสถาบันพระมหากษัตริย์

2.

หมวดบุคคล

3.

หมวดอาหารไทย

4.

หมวดสถานที่และสถาปัตยกรรม

5.

หมวดศิลปะและดนตรี

6.

หมวดงานฝีมือและหัตถกรรม

7.

หมวดประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิต

8.

หมวดภูมิปัญญา การศึกษา นวัตกรรม

9.

หมวดกีฬา และทั่วไป

3. จัดทำ�หลักสูตร/การฝึกอบรมบุคลากรที่จะดำ�เนินงานการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น
ที่ครอบคลุมครบทุกกระบวนการ
4. ให้ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) เป็นหน่วยงานกลางใน
การพัฒนาและรับผิดชอบดูแลการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น
การจั ด โครงการสั ม มนาในครั้ ง นี้ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการจั ด การ
สารสนเทศท้องถิน่ การพัฒนาบุคลากร การอนุรกั ษ์ และการให้บริการสารสนเทศท้องถิน่ ทีเ่ ข้มแข็ง
ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์
การจัดการ และการให้บริการสารสนเทศท้องถิ่น เพื่อการพัฒนางานสารสนเทศท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และได้รูปแบบและแนวทางในการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นในประเทศไทย
เพื่อการพัฒนางานด้านสารสนเทศท้องถิ่นในระดับชาติต่อไป
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ประมวลภาพสัมมนาวิชาการเรื่อง “การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ” วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกล่าวเปิดการสัมมนา

นางพรพิมล มโนชัย
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการ กล่าวรายงาน

สร้างสรรค์ผลงาน
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ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข
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ประมวลภาพการนำ�เสนอผลงานการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นในภูมิภาค
ของประเทศไทย ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นนทบุรีศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สร้างสรรค์ผลงาน
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ข่ายงานมั่นคง

สมาชิกเพิ่มพูน

สมาชิกเพิ่มพูน

4

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค เป็นข่ายงานความร่วมมือในการพัฒนางานของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในภูมิภาคของประเทศเพื่อให้เป็นขุมกำ�ลังทางปัญญาที่มีพัฒนาการและ
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง การขับเคลื่อนข่ายงานนั้นจำ�เป็นต้องมีหลักการที่ดี เพื่อให้ห้องสมุด
สมาชิกใช้เป็นหลักปฏิบัติ เพื่อร่วมกันสรรค์สร้างผลงานในวงการวิชาการและวิชาชีพห้องสมุดให้
เป็นประโยชน์ตอ่ สังคมส่วนรวม ด้วยระบบการบริหารทีช่ ดั เจน มีแผนงานตลอดจนขัน้ ตอนระเบียบ
ปฏิบัติที่เอื้อต่อการนำ�ไปสู่การปฏิบัติที่สนองแนวนโยบายและหลักการของข่ายงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นับเป็นปัจจัยสำ�คัญยิ่งที่ทำ�ให้ข่ายงานมีความมั่นคง สามารถดำ�เนินการที่มีผลงาน
สร้างสรรค์สู่สังคมมายาวนาน

สมาชิกข่ายงาน
ในช่วงแรกเริ่มจัดตั้งข่ายงานในปี พ.ศ. 2529 จนถึงปลายปี พ.ศ. 2534 มีห้องสมุด 7 แห่ง
จาก 6 มหาวิทยาลัย เป็นสมาชิก ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 มีสมาชิกเพิม่ อีก 3 แห่ง และปี พ.ศ. 2536
มีสมาชิกเพิ่มอีก 2 แห่ง และในช่วงต้นทศวรรษที่ 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2555 มีหน่วยงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคของประเทศเป็นสมาชิกข่ายงานจำ�นวนรวมทั้งสิ้น 20 แห่ง
เรียงตามลำ�ดับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่ต้นจนปัจจุบัน ดังนี้

1.

สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.

สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่ายงานมั่นคง
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3.

สำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

4.

สำ�นักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง
อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่

5.

สำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6.

สำ�นักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

7.

สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

8.

สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

9.

สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

สำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำ�นักบรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ข่ายงานมั่นคง
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16.

สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำ�แพงแสน

17.

งานห้องสมุด กองบริการกลาง
สำ�นักงานวิทยาเขตศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

18.

สำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

19.

20.
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ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

โครงสร้างการบริหาร และดำ�เนินงานข่ายงาน
การบริหารจัดการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการทำ�งานในรูปแบบคณะกรรมการอำ�นวยการข่ายงาน และคณะทำ�งานตามภารกิจ ทีม่ กี าร
ประชุมหารือและดำ�เนินงานร่วมกันเพื่อให้ได้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายในแผนงาน

1. คณะกรรมการอำ�นวยการข่ายงาน ประกอบด้วย ผู้บริหารห้องสมุดสมาชิกข่ายงาน

ทั้ง 20 แห่ง กรรมการทุกคนในคณะมีภาระหน้าที่ในตำ�แหน่งต่างๆ โดยกำ�หนดให้มีประธานคณะ
กรรมการ 1 คน รองประธานคณะกรรมการ 1 หรือ 2 คน มีกรรมการและเลขานุการ 1 คน
มีกรรมการและเหรัญญิก 1 คน และมีกรรมการกลาง มีวาระตามที่กำ�หนด ต่อมาเมื่อมีธรรมนูญ
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค พุทธศักราช 2558 ได้กำ�หนดวาระไว้คราวละ 2 ปี ทำ�
หน้าที่กำ�หนดนโยบาย วางแผนงาน แผนงบประมาณ และให้คำ�ปรึกษาส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้ง
แก้ปญ
ั หาการทำ�งานของข่ายงานทัง้ ในส่วนทีค่ ณะกรรมการอำ�นวยการดำ�เนินงานเอง และมอบหมาย
ให้คณะทำ�งานดำ�เนินงาน คณะกรรมการอำ�นวยการข่ายงาน มีการประชุมปีละ 3 ครัง้ โดยห้องสมุด
สมาชิกจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุม

2. คณะทำ�งาน มี 5 คณะ ได้แก่
1) คณะทำ�งานบริการ
2) คณะทำ�งานข้อมูลท้องถิ่น
3) คณะทำ�งานวารสาร
4) คณะทำ�งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) คณะทำ�งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำ�เนินงานห้องสมุด
คณะทำ�งานต่างๆ ทำ�หน้าที่ตามภารกิจของข่ายงานตามลักษณะงาน รวมทั้งปฏิบัติงานที่
ได้รบั มอบหมายเพิม่ เติม โดยมีก�ำ หนดแผนการดำ�เนินงาน แผนงบประมาณ รวมทัง้ เสนอความเห็น
และร่วมกันดำ�เนินงาน ตลอดจนรายงานให้คณะกรรมการอำ�นวยการทราบ คณะทำ�งานมีการประชุม
ปีละ 3 ครัง้ ห้องสมุดสมาชิกมีการหมุนเวียนการทำ�หน้าทีป่ ระธาน รองประธาน และคณะทำ�งานกลาง
และเลขานุการคณะทำ�งาน นอกจากนีห้ อ้ งสมุดสมาชิกยังหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมด้วย
ทั้งนี้ คณะทำ�งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำ�เนินงานห้องสมุด ได้รับการแต่งตั้งและ
มอบหมายภารกิจโดยคณะกรรมการอำ�นวยการเพือ่ ปฏิบตั งิ านเฉพาะกิจ สถานภาพของคณะทำ�งาน
จะสิ้นสุดลงเมื่อปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นแล้ว
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แผนกลยุทธ์ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมามีการริเริ่มจัดทำ�แผนกลยุทธ์ข่ายงาน โดยมีการกำ�หนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และมาตรการดำ�เนินงานต่อเนื่องกันมาเป็นระยะ
การสัมมนาบริหารข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) : แปลงแผน
ยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ
คณะกรรมการอำ�นวยการมีการประชุมและทบทวน ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ขา่ ยงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าคทุกช่วงระยะเวลาทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้สอดคล้องและทันต่อการเปลีย่ นแปลง
อาทิ เมือ่ วันที่ 24- 26 มีนาคม พ.ศ. 2557 มีการสัมมนาบริหารข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค
(PULINET) : แปลงแผนยุทธศาสตร์สแู่ ผนปฏิบตั กิ าร จัดขึน้ ที่ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทศั น์ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี นับเป็นครัง้ แรกตัง้ แต่จดั ตัง้ ข่ายงานมา ทีม่ กี ารจัดสัมมนาร่วมทัง้
คณะกรรมการอำ�นวยการ และคณะทำ�งานทุกคณะจากห้องสมุดสมาชิก 20 แห่งพร้อมกัน มีผเู้ ข้าร่วม
สัมมนาปฏิบตั กิ ารนี้ จำ�นวน 101 คน เป็นการสัมมนาโดยมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ขา่ ยงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ฉบับ พ.ศ.2551-2554 และ ฉบับ พ.ศ.2555-2559 มีการพิจารณาถึง
แผนปฏิบัติงาน แผนกิจกรรมการดำ�เนินงานเพื่อให้เกิดผลงานเป็นรูปธรรมตามระยะเวลาของแผน
กลยุทธ์ ผลการสัมมนาระดมความคิดทำ�ให้เกิดแผนงาน “PULINET PLUS” มีการถ่ายทอดแผนไปสู่
การปฏิบัติ มีการติดตาม และดำ�เนินงานร่วมกันในหมูม่ วลห้องสมุดสมาชิกทีป่ ระกอบด้วยผูบ้ ริหาร
และบุคลากรทุกระดับทัง้ คณะกรรมการอำ�นวยการ และคณะทำ�งานย่อยทุกคณะ

ประมวลภาพสัมมนาบริหารข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
(PULINET) : แปลงแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ
วันที่ 24-26 มีนาคม พ.ศ. 2557 จัดโดย สำ�นักบรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ทั้งนี้สำ�นักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นเจ้าภาพร่วมโดยจัดขึ้น
พร้อมกับการสัมมนาเผยแพร่ประสบการณ์โครงการการจัดการสารสนเทศพระปกเกล้าศึกษา เพือ่
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส 120 ปี แห่งการพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว ในโอกาสเดียวกันได้จัดให้มีการวางพานพุ่มถวายเป็นราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้ารำ�ไพพรรณี พระบรมราชินี
ณ ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำ�ไพพรรณี พระบรมราชินี
อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และการทัศนศึกษาประวัตศาสตร์ภมู วิ ฒ
ั นธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นอำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นจุดกำ�เนิดโครงการการจัดการ
สารสนเทศท้องถิ่นนนทบุรีศึกษา ที่สำ�นักบรรณสารสนเทศดำ�เนินการด้วย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาข้อมูลท้องถิ่นที่สำ�คัญด้วย
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กำ�หนดการสัมผัสวิถีชีวิต ภูมิวัฒนธรรมเกาะเกร็ด
แหล่งภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผานนทบุรี จุดกำ�เนิดกรณีศึกษา
การจัดการสารสนเทศท้องถิ่นนนทบุรีศึกษา
วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557
จัดโดย สำ�นักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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การประชุมสามัญข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค เพื่อจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค PULINET พ.ศ. 2560-2564
จากผลสำ�เร็จการดำ�เนินงานตามแผน “PULINET PLUS” ต่อมาคณะกรรมการอำ�นวยการ
ข่ายงานจึงเห็นชอบให้มกี ารจัด “ประชุมสามัญข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค เพือ่ จัดทำ�
แผนยุทธศาสตร์ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค PULINET Focus พ.ศ. 2560-2564”
โดย สำ�นักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึง่ เป็นการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการอำ�นวยการข่ายงาน
และคณะทำ�งานย่อยทุกคณะอีกครั้งหนึ่ง โดยในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการอำ�นวยการ
เห็นชอบให้มีหัวหน้างานสำ�นักงานเลขานุการหน่วยงานห้องสมุด ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมกันด้วย
เพือ่ ประโยชน์ในการประสานงานต่างๆ ตามภารกิจและบริบทของแต่ละสถาบัน ในการประชุมครัง้ นี้
จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมมากถึง 144 คน จากห้องสมุดสมาชิกข่ายงาน 20 แห่ง ในโอกาสเดียวกันนี้
ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการข่ายงาน ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559
ด้วย ณ ห้อง 231 อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผลการประชุมได้ร่างแผน
กลยุทธ์ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค PULINET Focus พ.ศ. 2560-2564

ประมวลภาพ “การประชุมสามัญข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
เพื่อจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET Focus พ.ศ. 2560 - 2564”
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หลังจากการประชุมสามัญข่ายงานแล้ว ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการข่ายงาน
ครัง้ ที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 8-10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ เพือ่ สรุปและกำ�หนดกิจกรรมการดำ�เนินงานเพิม่ เติมในแผนกลยุทธ์ขา่ ยงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค PULINET Focus พ.ศ. 2560-2564
ปัจจุบันอยู่ในการดำ�เนินงานต่อเนื่องของช่วงเวลาเชื่อมต่อของช่วงปลายแผนกลยุทธ์
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2555-2559 และช่วงเริ่มต้นของแผนยุทธศาสตร์
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2560-2564 อันเป็นเวลาก้าวเข้าสู่ “รุ่งอรุณแห่ง
ทศวรรษที่ 4 ของข่ายงาน”
ข่ายงานมั่นคง
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ประมวลภาพ “การประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค PULINET ครั้งที่3 /2559
วันที่ 8-10 มิถุนายน พ.ศ. 2559”
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กองทุนข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี

ในปี พ.ศ. 2547 ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี
ผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขณะนั้นเป็นประธานคณะกรรมการอำ�นวยการข่ายงาน
มีแนวคิดในการจัดตัง้ กองทุนข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค เพื่อให้ข่ายงานมีศักยภาพในการขับเคลื่อน
กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างคล่องตัว โดยห้องสมุดสมาชิกชำ�ระ
ค่าธรรมเนียมรายปีๆ ละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) ใน
ช่วงแรกตัง้ กองทุนฯ มีหอ้ งสมุดสมาชิกจำ�นวน 14 แห่ง โดย
มีการบริหารจัดการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการข่ายงาน มีประธานคณะกรรมการ
อำ�นวยการข่ายงาน เลขานุการ และเหรัญญิก ซึง่ มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งเป็นไปตามธรรมนูญข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค มีหน้าทีค่ วบคุม กำ�กับ ดูแลการรับและจ่ายเงินให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์เพื่อการดำ�เนินงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนางานในข่ายงานความร่วมมือให้เป็น
ผลสำ�เร็จ คณะกรรมการอำ�นวยการได้มีมติให้สำ�นักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นที่ตั้ง
กองทุน มีนางรัชนีวรรณ จันทร์สนธิ นักการเงินและบัญชีของสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทีท่ �ำ หน้าทีด่ ูแลด้านการเงินของข่ายงานและจัดเก็บเอกสารสำ�คัญไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อใช้ค้นหาใน
ภายหลังได้ และมีการจัดทำ�แผนกลยุทธ์ข่ายงานที่แสดงให้เห็นประมาณการงบประมาณใน
การผลักดัน ขับเคลื่อน ดำ�เนินงานอย่างเป็นระบบ ต่อมามีห้องสมุดสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก 6 แห่ง รวม
เป็น 20 แห่ง อัตราค่าธรรมเนียมสมาชิกข่ายงานปีละสามหมืน่ บาทนีใ้ ช้ตอ่ เนือ่ งกันมาเป็นเวลา 10 ปี
ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการอำ�นวยการฯ ได้พจิ ารณาความจำ�เป็นในการพัฒนางาน
ต่างๆ ของข่ายงาน จึงได้มีมติเห็นชอบให้ปรับค่าธรรมเนียมขึ้นเป็นปีละ 40,000 บาท (สีห่ มืน่ บาท)
ห้องสมุดสมาชิกข่ายงานร่วมกันชำ �ระค่าธรรมเนียมในอัตราใหม่นี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 เป็นต้นมา มีข้อกำ�หนดให้ห้องสมุดสมาชิกทุกแห่งส่งค่าธรรมเนียมทุกปีงบประมาณให้
เรียบร้อยภายในอย่างช้าไม่เกินเดือนธันวาคมของทุกปี กองทุนข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วน
ภูมิภาคนี้ มีระเบียบวิธีการของการเบิกจ่ายเงินที่รัดกุมชัดเจน การใช้จ่ายจะสั่งจ่ายโดยประธาน
คณะกรรมการอำ�นวยการโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการอำ�นวยการ เพื่อสนับสนุนให้
กิจกรรมต่างๆ ของข่ายงานดำ�เนินไปได้ด้วยดี และมีการรายงานสถานะการเงินต่อคณะกรรมการ
อำ�นวยการอย่างสม่ำ�เสมอในการประชุมบริหารข่ายงานทุกครั้ง ปัจจุบันผู้อำ�นวยการสำ�นัก
บรรณสารสนเทศ มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นกรรมการ และเหรัญญิกข่ายงาน
ข่ายงานมั่นคง
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ธรรมนูญข่ายงาน

5

ธรรมนูญข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค มีพัฒนาการด้านการบริหารจัดการมาอย่าง
ต่อเนื่องกว่า 2 ทศวรรษ ในช่วงปลายทศวรรษที่ 3 ห้องสมุดสมาชิกข่ายงานได้ร่วมกันพัฒนา
โครงสร้างการบริหารงาน มีการจัดทำ�และประกาศใช้ “ธรรมนูญข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค พุทธศักราช 2558” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 6 หมวด
และบทเฉพาะกาล มีข้อกำ�หนดในธรรมนูญ รวม 29 ข้อ
หมวดที่ 1

บททั่วไป

หมวดที่ 2

ชื่อ ตราสัญลักษณ์ และวัตถุประสงค์

หมวดที่ 3

สมาชิกภาพ และการขาดจากสมาชิกภาพ

หมวดที่ 4

การบริหารข่ายงาน

หมวดที่ 5

การเงินและทรัพย์สิน

หมวดที่ 6

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขและการยุบเลิกข่ายงาน

บทเฉพาะกาล
ธรรมนู ญ งานห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย ส่ ว นภู มิ ภ าค
พุทธศักราช 2558 ที่ประกาศใช้เป็นครั้งแรกนี้ ลงนามโดย
รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ ผู้อำ�นวยการสำ�นัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ประธานคณะกรรมการอำ � นวยการข่ า ยงานห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคในขณะนั้น

หนังสือ “ธรรมนูญข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค”
พุทธศักราช 2558
ธรรมนูญ ข่ายงาน
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“ธรรมนูญข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค พุทธศักราช 2558”

ธรรมนูญข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
พุทธศักราช 2558
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 1 ธรรมนูญนีเ้ รียกว่า“ธรรมนูญข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค พุทธศักราช 2558”
ข้อ 2 ธรรมนูญนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3 คำ�นิยามในธรรมนูญนี้
3.1 ข่ายงาน หมายถึง ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
3.2 คณะกรรมการอำ�นวยการ หมายถึง คณะกรรมการอำ�นวยการข่ายงานห้องสมุด		
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
3.3 ประธานคณะกรรมการอำ�นวยการ หมายถึง ประธานคณะกรรมการอำ�นวยการ
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
3.4 รองประธานคณะกรรมการอำ�นวยการ หมายถึง รองประธานคณะกรรมการอำ�นวยการ
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
3.5 เหรัญญิก หมายถึง เหรัญญิกของคณะกรรมการอำ�นวยการข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
3.6 เลขานุการ หมายถึง เลขานุการของคณะกรรมการอำ�นวยการข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
3.7 สมาชิก หมายถึง สมาชิกห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
3.8 คณะทำ�งาน หมายถึง กลุ่มบุคคลที่คณะกรรมการอำ�นวยการแต่งตั้งเป็นคณะทำ�งาน
ชุดต่างๆ เพื่อดำ�เนินภารกิจร่วมกันของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
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ข้อ 4 ความเป็นมาของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค หรือ พูลิเน็ต (Provincial University
Library Network-PULINET) เป็นข่ายงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วน
ภูมภิ าค ทีก่ อ่ ตัง้ เมือ่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2529 เป็นผลสืบเนือ่ งทีป่ ระชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2528 ในวาระ “โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยส่วนมิภาค” โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมภิ าค พิจารณาคิดรูปแบบโครงการความร่วมมือทีเ่ หมาะสม ในการแลกเปลีย่ นข้อมูล
กันได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว และประหยัดงบประมาณ โดยสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ได้เป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้นำ�ในการจัดตั้งข่ายงาน ฯ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การพัฒนาฐานข้อมูล การพัฒนาบริการสารสนเทศ และการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
ข้อ 5 ให้ประธานคณะกรรมการอำ�นวยการรักษาการตามธรรมนูญนี้ และให้มอี �ำ นาจออกข้อบังคับ
ระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามธรรมนูญนี้
หมวดที่ 2
ชื่อ ตราสัญลักษณ์ และวัตถุประสงค์
ข้อ 6 ข่ายงานนี้มีชื่อว่า “ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค”
ชื่อภาษาอังกฤษ “Provincial University Library Network”
ชื่อย่อ “PULINET”

ข้อ 7 ตราสัญลักษณ์ของข่ายงานมีลักษณะดังรูป
แนวคิดการออกแบบตราสัญลักษณ์ ประกอบด้วย การใช้จุดวงกลมเพื่อวางตำ�แหน่ง
ของแต่ละมหาวิทยาลัยในภูมภิ าคต่าง ๆ ลดจำ�นวนลงให้เหลือเป็นกลุม่ หลัก ๆ โดยยึดตำ�แหน่ง
ได้ 6 จุด แล้วใช้เส้นลากไปยังตำ�แหน่งต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงถึงกัน มีลักษณะเป็นอักษรภาษา
อังกฤษ คือตัว “P” ซึง่ เป็นอักษรตัวแรกของคำ�ว่า “PULINET” แล้ววางข้อความ “PULINET”
อยู่ด้านขวา และ“ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค”อยู่ด้านล่าง
รูปแบบตัวอักษรทีใ่ ช้กบั สัญลักษณ์ อักษร P และคำ�ว่า PULINET คือ HandelGotDBol
ส่ ว นรู ป แบบตั ว อั ก ษรของคำ � ว่ า “ข่ า ยงานห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย ส่ ว นภู ม ิ ภ าค”คื อ
ธรรมนูญ ข่ายงาน
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PSL OmyimAD และคู่สีที่ใช้คือ“ม่วงสิรินธรกับเทาเข้ม”เพื่อสื่อถึงการรวมกลุ่มกันแบบ
ไร้ขอบเขตและเทคโนโลยีที่ทันสมัยของสื่อต่าง ๆ ของห้องสมุดสีที่ใช้สำ�หรับตราสัญลักษณ์
P คือ สีม่วงสิรินธร รหัสสี C60 M90 Y0 K0 ส่วนสีที่ใช้กับคำ�ว่า PULINET และคำ�ว่าข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค คือสีเทาเข้ม รหัสสี C30 M0 Y0 K70
ข้อ 8 วัตถุประสงค์ของข่ายงาน
8.1 เพื่อร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ อันจะนำ�ไปสู่
การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า
8.2 เพือ่ ร่วมมือกันพัฒนาเครือ่ งมือ วิธกี าร กระบวนการทำ�งาน และนวัตกรรมอันจะส่งเสริม
ให้ภารกิจของสมาชิกบรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับความก้าวหน้าของวิทยาการ
8.3 เพือ่ ร่วมมือระหว่างข่ายงาน หน่วยงานวิชาการ และองค์กรอืน่ ๆ ในการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจการจัดการและการบริการสารสนเทศให้มี
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง
8.4 เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับ
แนวทางและมาตรฐานการจัดการและการบริการสารสนเทศของห้องสมุดสถาบัน
อุดมศึกษา
หมวดที่ 3
สมาชิกภาพ และการขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 9 สมาชิก
ห้องสมุดหรือหน่วยงานที่มีภารกิจเป็นห้องสมุดแต่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ซึ่งเป็นหน่วย
งานเทียบเท่าคณะทีม่ กี ารบริหารงานเบ็ดเสร็จในตัวเอง และสังกัดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค
ที่สถาบันเป็นสมาชิกของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของข่ายงาน
ข้อ 10 หน้าที่ของสมาชิก
10.1 ปฏิบัติตามธรรมนูญ ข้อบังคับ ระเบียบ คำ�สั่ง ประกาศ และมติของคณะกรรมการ
อำ�นวยการรวมทั้งให้การสนับสนุนรักษาคุณธรรม จริยธรรม และเผยแพร่ชื่อเสียงของ
ข่ายงานให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
10.2 ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการดำ�เนินกิจการต่าง ๆ ของข่ายงาน
10.3 ชำ�ระค่าสมาชิกข่ายงานตามมติของคณะกรรมการอำ�นวยการ
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ข้อ 11 การสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ให้ยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานคณะกรรมการอำ�นวยการ และต้องได้
รับความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการอำ�นวยการไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนสมาชิก
ข้อ 12 การขาดจากสมาชิกภาพ
12.1 ลาออก โดยยืน่ หนังสือเป็นลายลักษณ์อกั ษรต่อประธานคณะกรรมการอำ�นวยการ และ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการอำ�นวยการได้พจิ ารณาอนุมตั ิ โดยสมาชิกรายนัน้ ต้องชำ�ระหนีส้ นิ
ที่ยังติดค้างอยู่กับข่ายงานเป็นที่เรียบร้อย
12.2 ที่ประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการได้พิจารณาลงมติให้ออกจากการเป็นสมาชิก โดย
ได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนสมาชิก
หมวดที่ 4
การบริหารข่ายงาน
ข้อ 13 ให้ม ีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการอำ�นวยการข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค” ซึ่งมาจากผู้บริหารสูงสุดของสมาชิก เพื่อทำ�หน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้
13.1 ประธานคณะกรรมการ
13.2 รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 1
13.3 รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 2
13.4 กรรมการ
13.5 เหรัญญิก
13.6 เลขานุการ
ส่วนกรรมการตำ�แหน่งอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการอำ�นวยการเห็นสมควร
กำ�หนดให้มีขึ้น
ข้อ 14 การได้มาซึ่งคณะกรรมการอำ�นวยการ เพื่อการทำ�หน้าที่ในตำ�แหน่งต่าง ๆ ดังนี้
14.1 ประธานคณะกรรมการอำ�นวยการได้มาจากการเลือกตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ
อำ�นวยการ โดยได้รับคะแนนเสียงสูงสุด
14.2 ให้ประธานคณะกรรมการอำ�นวยการเลือกรองประธานคณะกรรมการอำ�นวยการคน
ที่ 1 รองประธานคณะกรรมการอำ�นวยการคนที่ 2 เหรัญญิก และเลขานุการ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการ
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ให้ประธานคณะกรรมการอำ�นวยการจัดทำ�คำ�สัง่ แต่งตัง้ กรรมการตำ�แหน่งต่าง ๆ และ
นำ�เสนอต่อสถาบันการศึกษาต้นสังกัด และสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับ
ทราบ ทั้งนี้ให้ดำ�เนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน หลังการเริ่มวาระ
ในกรณีที่มีกรรมการข้อ 13 ลาออกหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือ หมดสภาพ
สมาชิกให้คณะกรรมการอำ�นวยการพิจารณาดำ�เนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการทดแทน
ข้อ 15 หน้าที่ของคณะกรรมการอำ�นวยการ
15.1 ประธานคณะกรรมการอำ�นวยการ
(1) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการ
(2) บริหารงานและกิจกรรมของข่ายงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
(3) อนุมัติค่าใช้จ่ายของข่ายงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำ�นวยการ
15.2 รองประธานคณะกรรมการอำ�นวยการ
(1) ทำ�หน้าที่ช่วยประธานคณะกรรมการอำ�นวยการในการบริหารกิจการของข่ายงาน
ประสานงานกิจกรรมของข่ายงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
(2) ทำ�หน้าทีแ่ ทนในกรณีทไี่ ด้รบั มอบหมายจากประธานคณะกรรมการอำ�นวยการ หรือ
กรณีทป่ี ระธานคณะกรรมการอำ�นวยการไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ทัง้ นีใ้ นการทำ�
หน้าทีแ่ ทนประธานคณะกรรมการอำ�นวยการ ให้รองประธานคณะกรรมการอำ�นวยการ
ตามลำ�ดับตำ�แหน่งเป็นผู้กระทำ�การแทน
15.3 เหรัญญิก
(1) จัดเก็บรายได้ต่าง ๆ ตามข้อ 21
(2) ควบคุมดูแลการใช้จ่ายของข่ายงาน จัดทำ�รายงานการเงิน และจัดเก็บหลักฐาน
เอกสารการเงินทั้งหมด
(3) จัดเตรียมและนำ�เสนอรายงานการเงินทีถ่ กู ต้องครบถ้วนต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
อำ�นวยการ
(4) เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณของปีถัดไป
15.4 เลขานุการ
(1) ประสานงานกิจกรรมของข่ายงาน
(2) จัดทำ�วาระและรายงานการประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการ
(3) ทำ�หน้าที่เลขานุการในการประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการ
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการอำ�นวยการมอบหมาย
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15.5 กรรมการ และกรรมการตำ�แหน่งอืน่ ๆ มีหน้าทีร่ ว่ มบริหารงานและกิจกรรมของข่ายงาน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ข้อ 16 วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของคณะกรรมการอำ�นวยการ
16.1 ให้ประธานคณะกรรมการอำ�นวยการอยู่ในตำ�แหน่งได้คราวละ 2 ปี ทั้งนี้ ก่อนครบ
วาระการบริหารงานอย่างน้อย 90 วัน ให้คณะกรรมการอำ�นวยการเลือกตั้งประธาน
คณะอำ�นวยการคนใหม่ และมอบงานให้แล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน นับตัง้ แต่วนั เลือกตัง้
ประธานคณะกรรมการอำ�นวยการ เมื่อบริหารงานครบตามวาระแล้ว ประธานคณะ
กรรมการอำ�นวยการมีสทิ ธิท์ จ่ี ะได้รบั การคัดเลือกจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการอำ�นวยการ
ได้อีก ในกรณีกรรมการทดแทน ให้ดำ�รงตำ�แหน่งได้เท่าวาระของกรรมการเดิม
16.2 กรรมการตำ�แหน่งต่าง ๆ ตามข้อ 13 หมดวาระตามวาระของประธานคณะกรรมการ
อำ�นวยการคนนั้น
ข้อ 17 การพ้นจากตำ�แหน่งของประธานคณะกรรมการอำ�นวยการ
17.1 ปฏิบัติงานครบวาระ 2 ปี
17.2 พ้นจากการดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริหารสูงสุดของสมาชิก
17.3 ลาออก
17.4 ตามมติของคณะกรรมการอำ�นวยการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนสมาชิก
17.5 พ้นจากการเป็นสมาชิก
17.6 ตาย
ข้อ 18 อำ�นาจและหน้าที่ของคณะกรรมการอำ�นวยการ
18.1 ออกข้อบังคับ ระเบียบ คำ�สั่ง และประกาศต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกปฏิบัติ โดยต้องไม่ขัด
ต่อธรรมนูญฉบับนี้
18.2 แต่งตั้งคณะทำ�งานชุดต่าง ๆ หรืออนุกรรมการ
18.3 จัดทำ�แผนงานประจำ�ปีงบประมาณ งบประมาณรายรับและรายจ่ายของข่ายงานประจำ�ปี
งบประมาณ
18.4 บริหารงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของข่ายงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
18.5 หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอำ�นวยการมีมติให้ดำ�เนินงาน
ข้อ 19 การประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการ
19.1 ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการ อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง
19.2ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของกรรมการทัง้ หมด มติของทีป่ ระชุม
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คณะกรรมการอำ�นวยการที่ไม่ขัดกับธรรมนูญ ข้อบังคับ ระเบียบ คำ�สั่ง และประกาศ
ของข่ายงาน ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานคณะกรรมการอำ�นวยการในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
19.3 กรณีที่ประธานคณะกรรมการอำ�นวยการ และรองประธานคณะกรรมการอำ�นวยการ
ไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการทีเ่ ข้าประชุมในคราวนัน้
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทำ�หน้าที่เป็นประธานในการประชุมครั้งนั้น
ข้อ 20 ในกรณีที่ต้องมีการตีความตามธรรมนูญ ข้อบังคับ ระเบียบ คำ�สั่ง หรือประกาศ ให้ถือการ
ตัดสินของคณะกรรมการอำ�นวยการเป็นที่สิ้นสุด
หมวดที่ 5
การเงินและทรัพย์สิน
ข้อ 21 ข่ายงานอาจมีรายได้และทรัพย์สินจากที่มา ดังต่อไปนี้
21.1 ค่าสมาชิกข่ายงาน
21.2 เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
21.3 รายได้จากการจัดกิจกรรมหรือทรัพย์สินของข่ายงาน
ข้อ 22 ให้เหรัญญิกจัดทำ�รายงานสถานะทางการเงินของข่ายงานให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการอำ�นวยการ
รับทราบ และให้การรับรองทุกครั้งในการประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการ
ข้อ 23 การโอนหรือการจำ�หน่ายทรัพย์สินอื่น ๆ ของข่ายงานที่มิใช่เงินสด จะกระทำ�ได้โดยมติของ
ที่ประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการเท่านั้น
ข้อ 24 การบริหารการเงินให้เป็นไปตามระเบียบของข่ายงาน
หมวดที่ 6
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขและการยุบเลิกข่ายงาน
ข้อ 25 ธรรมนูญ ข้อบังคับ และระเบียบของข่ายงานจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยมติของที่ประชุม
คณะกรรมการอำ�นวยการเท่านั้น และจะต้องได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จำ�นวนสมาชิก
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ข้อ 26 การยุบเลิกข่ายงาน จะกระทำ�ได้โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการ โดยได้รับ
ความเห็นชอบไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนสมาชิก ยกเว้นเป็นการยุบเลิกเพราะเหตุของ
กฎหมาย
ข้อ 27 หากข่ายงานต้องยุบเลิกไปโดยเหตุใด ๆ ก็ตาม ให้มอบทรัพย์สนิ ทัง้ หมดของข่ายงานทีเ่ หลืออยู่
แก่สถาบันการศึกษา หรือองค์กรอื่น ๆ หรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการ
บทเฉพาะกาล
ข้อ 28 การรับรองธรรมนูญครัง้ แรกให้เป็นไปตามมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการอำ�นวยการ ครัง้ ที่
2/2558 วันที่ 23-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ข้อ 29 ให้หอ้ งสมุด หรือหน่วยงานทีม่ ภี ารกิจทีเ่ ป็นห้องสมุดแต่เรียกชือ่ เป็นอย่างอืน่ จำ�นวน 20 แห่ง
ตามรายชื่อที่แนบท้ายที่เป็นสมาชิกอยู่ก่อนการประกาศใช้ธรรมนูญฉบับนี้ ยังคงเป็น
สมาชิกต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558

(รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ)
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ประธานคณะกรรมการอำ�นวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
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แผนกลยุทธ์ข่ายงานห้องสมุด
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แผนกลยุทธ์ข่ายงานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค PULINET Focus
พ.ศ. 2560-2564

6

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาสู่การเป็นเครือข่ายห้องสมุดที่เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อสนับสนุนพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยในข่ายงานให้มีคุณภาพสูงสุด

พันธกิจ
1. พัฒนาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันของสมาชิกในข่ายงาน
2. พัฒนาแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นของสมาชิกในข่ายงานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับชาติ
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสมาชิกในข่ายงาน
4. ส่งเสริมให้สมาชิกพัฒนานวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศด้านบริการ
5. วิเคราะห์และสนับสนุนสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและการกำ�หนดนโยบายแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ธรรมนูญ ข่ายงาน
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พันธกิจ

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
(PULINET Focus)

แผนงานสำ�คัญ

เสริมสร้างการใช้ 1. จัดหา e-resources 1.1 ลดความซ้ำ�ซ้อนการบอกรับ
วารสารต่างประเทศ
พั ฒ นาการใช้ ท รั พ ยากร ทรัพยากรร่วมกัน ร่วมกัน
สารสนเทศร่ ว มกั น ของ
สมาชิกในข่ายงาน
1.2 จัดซื้อ e-resources ร่วมกัน
พันธกิจที่ 1

1.3 พัฒนา e-resources ร่วมกัน
เช่น learning object
2. พั ฒ นาระบบการ 2.1 คลังสารสนเทศ PULINET
บ ริ ก า ร ท รั พ ย า ก ร (PULINET Archive)
สารสนเทศร่วมกัน
2.2 การจั ด ทำ � ดรรชนี ว ารสาร
ภาษาไทยร่วมกัน
2.3 พัฒนาประสิทธิภาพระบบ
ยืม-คืน (reciprocal borrowing)
ร่วมกัน
2.4 ส่ ง เสริ ม การใช้ ท รั พ ยากร
สารสนเทศร่วมกัน
2.5 รายงานผลการดำ�เนินงาน
ประจำ�ปี
2.6 คลั ง ผลงานวิ ช าการของ
ข่ายงาน PULINET (PULINET
Repository)

92

3 ทศวรรษ PULINET สานพลังที่ยั่งยืน

ระยะเวลาดำ�เนินงาน
ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64

โครงการ / กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1.1.1 โครงการศึกษาและทบทวนการบอกรับ
และการให้บริการวารสารภาษาต่างประเทศ
(โครงการต่อเนื่องทุกปี)

คณะทำ�งานวารสาร

1.2.1 การทบทวนบอกรับ E-Book และ EDS คณะกรรมการอำ�นวยการ
1.3.1 กำ�หนดหัวเรื่อง Learning Object
2.1.1 โครงการพัฒนาคลังสารสนเทศ
PULINET Archive

คณะกรรมการอำ�นวยการ
คณะทำ�งานข้อมูลท้องถิ่น
และคณะทำ�งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2.2.1 โครงการจัดทำ�ดรรชนีวารสารภาษาไทย
ร่วมกัน

คณะทำ�งานวารสาร

2.3.1 โครงการปรับระบบยืมคืนร่วมกัน เช่น
ผู้ใช้บริการของสมาชิกสามารถยืมหนังสือได้
โดยไม่ต้องแสดงบัตรสมาชิก PULINET และมี
ระบบตรวจสอบ

คณะทำ�งานบริการ

2.4.1 โครงการส่ ง เสริ ม การใช้ ท รั พ ยากร
สารสนเทศร่วมกัน

คณะทำ�งานบริการ

2.5.1 รายงานผลการดำ�เนินการทุกปี
2.6.1 โครงการพัฒนาคลังผลงานวิชาการของ
ข่ายงาน PULINET

คณะกรรมการอำ�นวยการ
คณะทำ�งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ธรรมนูญ ข่ายงาน
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พันธกิจ

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
(PULINET Focus)

แผนงานสำ�คัญ

เสริมสร้างช่องทาง พัฒนาช่องทางเข้าถึง เชือ่ มโยงแหล่งสารสนเทศ ท้องถิน่
/ฐานความรู้เพื่อให้ สามารถเข้า
พัฒนาแหล่งสารสนเทศ เข้าถึง (gateway) (gateway) ข้อมูล
ท้องถิ่นของสมาชิกใน และเผยแพร่ข้อมูล ท้องถิ่นของข่ายงาน ถึงผ่านอินเทอร์เน็ต
ท้องถิ่นของข่ายงาน
กลยุทธ์
ข่ายงานให้
พันเป็ธกินแหล่
จ ง
เป้าประสงค์
แผนงานสำ�คัญ
(PULINET Focus)
เรียนรู้ระดับชาติ
พันธกิจที่ 2

เสริมสร้างศักยภาพ 1. พัฒนาบุคลากร
ร่วมกัน
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ของบุคลากรใน
ของสมาชิกในข่ายงาน ข่ายงานร่วมกัน
2. สนับสนุน
งบประมาณในการ
นำ�เสนอผลงานใน
เวทีระดับนานาชาติ
พันธกิจที่ 3

1.1 พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี
(good practice) ในงาน
ห้องสมุด
2.1 พัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะของบุคลากรด้าน
วิชาชีพนำ�ไปสู่สากล
2.2 พัฒนาภาวะผู้นำ� (ต่อเนื่อง)
2.3 ให้ทุนการนำ�เสนอผลงาน
สำ�หรับคณะทำ�งาน (นำ�เสนอ
ทางวาจา)

1. พัฒนาและ
ส่งเสริมให้สมาชิกพัฒนา ส่งเสริม ศักยภาพ
ของสมาชิกในการ
นวัตกรรมเพื่อความ
สร้างนวัตกรรม
เป็นเลิศด้านบริการ
2. เผยแพร่
(ในข่ายงานและ
นอกข่ายงาน)
3. แลกเปลี่ยน
(ในประเทศและ
ต่างประเทศ)
พันธกิจที่ 4
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1. จัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
2. สนับสนุน
งบประมาณในการ
นำ�เสนอผลงานในเวที
ระดับนานาชาติ
3. สร้างความร่วมมือ
ด้านการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศร่วมกัน
กับสถาบันใน
ต่างประเทศ

1. พัฒนางานประจำ�สู่งานวิจัย
(R2R) ร่วมกัน
2. ส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความ
เป็นเลิศขององค์กรผ่านเครื่องมือ
ต่างๆ เช่น CQI, R2R
3. สร้างความร่วมมือกับสถาบัน/
เครือข่ายในต่างประเทศ
4. ดำ�เนินการโครงการจัดทำ�
รางวัลผลงาน/ผลการปฏิบัติงาน
ดีเด่น (PULINET Awards)

ระยะเวลาดำ�เนินงาน
ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64

โครงการ / กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1.1.1 โครงการพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัล
คณะทำ�งานข้อมูลท้องถิ่น
ข้อมูลท้องถิ่นระดับชาติ
1.1.2 โครงการวิเคราะห์และพัฒนาสังเขป
โครงการ
แหล่งสารสนเทศท้
องถิ/่นกิจกรรม
ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64

คณะทำ�ผูงานข้
ลท้องถิ่น
้รับผิดอมูชอบ

1.1.1 โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี โดย
พิจารณาผลงานวิชาการจากคณะกรรมการ
อำ�นวยการ

คณะกรรมการอำ�นวยการ

2.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพและให้ทุน
บุคลากรด้านวิชาชีพไปนำ�เสนอผลงานใน
ต่างประเทศ

คณะกรรมการอำ�นวยการ

2.2.1 โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง

คณะกรรมการอำ�นวยการ

2.3.1 โครงการส่งเสริมการนำ�เสนอผลงาน
สำ�หรับคณะทำ�งาน

คณะกรรมการอำ�นวยการ

ระยะเวลาดำ�เนินงาน

1.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนางานประจำ�สู่งานวิจัย (R2R)
1 คณะทำ�งาน / 1 โครงการ
2.1.1 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของ
องค์กรผ่านเครื่องมือ
3.1.1 โครงการสร้างความร่วมมือสถาบัน/
เครือข่ายในต่างประเทศ

ทุกคณะทำ�งาน
สำ�นักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำ�นักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

4.1.1 โครงการ PULINET Awards
คณะกรรมการอำ�นวยการ
ธรรมนูญ ข่ายงาน
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พันธกิจ

กลยุทธ์
(PULINET Focus)

เป้าประสงค์

1.เสริมสร้างการ
วิเคราะห์และสนับสนุน กำ�หนดทิศทางการ
จัดการสารสนเทศ
สารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจและการกำ�หนด อย่างเหมาะสม
นโยบายแก่หน่วยงานที่ 2. การเปลี่ยนแปลง
เชิงนโยบายด้านการ
เกี่ยวข้อง
บริหารงานห้องสมุด
/สารสนเทศ
3.เสริมสร้างสังคม
การเรียนรู้และการรู้
เท่าทันสื่อ
4. การเสริมสร้าง
บทบาทของห้องสมุด
ในสังคมยุคใหม่
พันธกิจที่ 5

1. วิจัยและพัฒนา
สังคมการเรียนรู้
2. ให้ทุนสนับสนุน
การทำ�วิจัย
3.การพัฒนาฐาน
ข้อมูล (PULINET
Archives)
4. การเป็นศูนย์ฝึก
อบรมด้านสารสนเทศ
ศาสตร์ (Training
Center)
5. การกำ�หนดวาระ
แห่งสังคมสารสนเทศ
(Agenda Setting)

แผนงานสำ�คัญ
1.1 การสร้างระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและตัดสินใจ

2.1 การสนับสนุนทุนวิจัย

3.1 การพัฒนาความรู้ในหัวข้อที่
PULINET เชี่ยวชาญให้กับหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง

คณะทำ�งาน
ข้อมูลท้องถิ่น

คณะกรรมการ
อำ�นวยการ
คณะทำ�งาน
บริการ
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ระยะเวลาดำ�เนินงาน
ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64

โครงการ / กิจกรรม
1.1.1 การจัดทำ�สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การแก้ปัญหา/การพัฒนาตัดสินใจ
เชิงนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการอำ�นวยการ

2.1.1 โครงการพัฒนางานประจำ�สู่งานวิจัย

3.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการของ
คณะทำ�งานเชื่อมโยงกับแนวปฏิบัติที่ดี
คณะกรรมการอำ�นวยการ

คณะทำ�งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะทำ�งาน
วารสาร

คณะทำ�งาน
พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการ
ดำ�เนินงาน
ห้องสมุด

ธรรมนูญ ข่ายงาน

97
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นานาทัศนะ: อัตลักษณ์ข่ายงาน

นานาทัศนะ : อัตลักษณ์ข่ายงาน

7

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีสุกรี
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อดีตผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีสุกรี ผู้ริเริ่ม
แนวคิดก่อตั้งข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยในเบื้องแรก และ
ให้การสนับสนุนผลักดันจนกระทั่งมีพัฒนาการต่อเนื่องมาจนเป็น
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค และด้วยความร่วมแรง
ร่วมใจจากมหาวิทยาลัยทุกแห่งทีใ่ ห้ความสนใจและช่วยกันผลักดัน
ให้เกิดความก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบนั ซึง่ มีสมาชิกในเครือข่าย 20 มหาวิทยาลัย สิง่ ทีศ่ าสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีสุกรี ปรารถนา คือ ต้องการให้ PULINET เป็นแหล่งความรู้ของ
ประเทศและพยายามให้ผใู้ ช้เครือข่ายนีเ้ กิดความรูม้ ากทีส่ ดุ โดยเฉพาะกับคนในประเทศไทย ซึง่ จะ
ได้นำ�ความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดในกิจการหรืออาชีพของตนเองต่อไป ความรู้ของ PULINET นี้
นอกจากจะให้บริการต่อประชาคมของมหาวิทยาลัยเป็นหลักแล้ว ยังสามารถทีจ่ ะให้บริการแก่สงั คม
โดยรอบอีกด้วย ซึง่ สิง่ เหล่านีต้ อ้ งอาศัยความร่วมมือกันเป็นอย่างสูงทีจ่ ะทำ�ให้เกิดขึน้ อันที่จริงแล้ว
การเกิดขึน้ มาของข่ายงานนีม้ เี หตุมาจากเพือ่ การประหยัดทรัพยากร ลดความซ�ำ้ ซ้อน ร่วมมือกันให้ดี
และช่วยกันคนละไม้คนละมือ จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน และเมื่อนำ�ทรัพยากรตลอดจน
สรรพกำ�ลังที่ห้องสมุดแต่ละแห่งมีมารวมกัน ย่อมเกิดประโยชน์อย่างมากมาย
สารสนเทศทีเ่ ป็นของไทยทีด่ แี ละมีคณ
ุ ภาพนัน้ ยังไม่เป็นทีร่ จู้ กั และเข้าถึงได้ยาก เช่น ผลงาน
ทีเ่ ป็นงานวิจยั ดีๆ ของประเทศไทย นักวิชาการในต่างประเทศรูจ้ กั กันเป็นอย่างดี แต่คนไทยไม่รจู้ กั
ข่ายงานของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นต้องพยายามสร้างความเด่นความสำ�คัญในประเด็น
เรื่องของภูมิปัญญาในท้องถิ่น ความรู้ในท้องถิ่น สารสนเทศในท้องถิ่น ซึ่งมีอยู่มากมาย และควร
ยึดหลักหรือมีพื้นฐานเรื่องของท้องถิ่นให้มั่นคง เมื่อถึงเวลาที่ผู้ใช้ต้องการสารสนเทศในเรื่องของ
ท้องถิ่นต้องมาที่ PULINET ให้ผู้ใช้คิดถึง PULINET ก่อนเป็นอันดับแรก
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ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน
อดีตผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อดีตกรรมการอำ�นวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

ในฐานะที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเป็นผู้หนึ่งในการเริ่มก่อตั้ง
ข่ายงานขึ้น โดยผู้ที่เริ่มแนวคิดด้วยกันมีอยู่ 4-5 คน ได้เสนอในที่
ประชุมเพือ่ จะขอตัง้ เป็นข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค
ครัง้ แรกเราใช้ชอื่ ว่า “โครงการจัดตัง้ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค” (A Plan for the Establishment of Provincial) ได้ตกลงร่วมกันให้นำ�เสนอ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งที่จะเริ่มดำ�เนินการอย่างเป็นทางการ เพื่อขอรับการสนับสนุน
ต่อมาอธิการบดีทเี่ กีย่ วข้องในแต่ละแห่งจึงนำ�เสนอทีป่ ระชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในส่วนภูมภิ าค
แล้วอธิการบดีในมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคจึงให้การสนับสนุนห้องสมุด และร่วมมือกันจนเป็น
PULINET เช่นทุกวันนี้
ได้รว่ มมือกันดำ�เนินการกันมาระยะหนึง่ และร่วมกันต่อสูเ้ รือ่ งตำ�แหน่งบรรณารักษ์ช�ำ นาญการ
และตำ�แหน่งบรรณารักษ์เชี่ยวชาญ ในตอนนั้นยังไม่ได้พูดถึงเชี่ยวชาญพิเศษ โดยทั้ง 2 ตำ�แหน่งนี้
เพราะมีแนวคิดว่าขอให้เงินเดือนถึงก่อน และผ่านการประเมินแล้วเข้าสู่ตำ�แหน่งได้เลยช่วยกัน
ชี้แจงอย่างทรหดมาก โดยทั้งนำ�เสนอเข้าที่ประชุมผู้อำ�นวยการห้องสมุด ซึ่งกลุ่มของ PULINET มี
ท่านอาจารย์ ดร. ม.ร.ว.รุจยา อาภากร มักจะเป็นผูน้ �ำ เสนอ ในบางครัง้ ก็ทอ้ มีการปรับทุกข์กนั เสมอ
แต่ด้วยความพยายามอย่างมุ่งมั่นร่วมกัน ก็ได้กรอบตำ�แหน่งบรรณารักษ์ชำ�นาญการ แต่ยังไม่ได้
กรอบตำ�แหน่งบรรณารักษ์เชีย่ วชาญ โดยตำ�แหน่งบรรณารักษ์เชีย่ วชาญต้องทำ�และขอผลงาน ผูท้ ม่ี ี
ส่วนช่วยผลักดันให้เราผ่านเรือ่ งนีไ้ ด้คอื อาจารย์ปราโมทย์ โชติมงคล เป็นนักกฎหมายประจำ�ทบวง
มหาวิทยาลัยสมัยนั้น พอต่อมาในระยะหลังก็ได้กรอบเพิ่มเป็นชำ�นาญการ และระดับเชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญพิเศษ ทำ�ให้เราเริ่มมีบทบาทเพิ่มขึ้น ต่อมาทางห้องสมุดส่วนกลางเริ่มรวมตัวกันขึ้นบ้าง
เป็นเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง (THAILINET M) เมือ่ ประธานในทีป่ ระชุมพิจารณา
แล้วเห็นว่าทั้ง PULINET และ THAILINET น่าจะได้ทำ�งานร่วมกัน แต่ก็ร่วมงานกันได้เป็นบางส่วน
ทำ�ให้ PULINET เหนียวแน่นขึ้น
จุดเด่นของข่ายงาน PULINET คือความเหนียวแน่นในการร่วมกันทำ�งาน ช่วยกันพัฒนา
งานรุน่ ต่อรุน่ อย่างน่าชืน่ ใจจนเป็นทีย่ อมรับของวงการวิชาชีพ ช่วยกันสร้างสรรค์งานอย่างทันสมัย
คนรุน่ ก่อนก็มองดูอย่างชืน่ ชม และภาคภูมใิ จในความร่วมมือทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของเรา และเห็นน้องๆ
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บางคนก็รนุ่ หลานแล้วตัง้ ใจทำ�งานมัน่ คง สม�ำ่ เสมอ นีค้ อื ความประทับใจของคนรุน่ ก่อนทีด่ �ำ เนินการ
อย่างขลุกขลักและประคับประคองจนเป็นรูปร่างไว้ ถ้ารุ่นน้องไม่นำ�ความก้าวหน้าและสร้างสรรค์
มาจนทุกวันนีค้ งไม่มี PULINET ทีเ่ ป็นทีย่ อมรับและติดปากทัง้ ชาววิชาชีพและสาขาอืน่ ๆ อย่างทุกวันนี้
การก้าวเดินต่อไปของน้องๆ ทั้งคณะกรรมการอำ�นวยการ และคณะทำ�งาน ต่างๆ ได้แก่
คณะทำ�งานบริการ คณะทำ�งานวารสาร คณะทำ�งานข้อมูลท้องถิ่น คณะทำ�งานเทคโนโลยี และ
คณะทำ�งานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการดำ�เนินงานห้องสมุด ขอให้มงุ่ มัน่ ตัง้ ใจสานงานต่อไป
จุดเด่นของข่ายงาน PULINET คือความเหนียวแน่น เข้มแข็งในการร่วมกันทำ�งาน ช่วยกัน
พัฒนางานรุ่นต่อรุ่นอย่างน่าชื่นใจจนเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพ ช่วยกันสร้างสรรค์งานอย่าง
ทันสมัย คนรุน่ ก่อนก็มองดูอย่างชืน่ ชม และภาคภูมใิ จในความร่วมมือทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของเรา และ
เห็นน้องๆ บางคนก็รุ่นหลานแล้วตั้งใจทำ�งานมั่นคง สม่ำ�เสมอ
สำ�หรับด้านอื่นไม่น่าห่วงเพราะเราชาว PULINET ทำ�ได้ดีและก้าวหน้าอย่างน่าภาคภูมิใจ
แต่ทนี่ า่ เป็นห่วงคือคณะทำ�งานข้อมูลท้องถิน่ อยากมองเห็นเรือ่ งนีเ้ ป็นเอกลักษณ์ของชาว PULINET
เพราะหลายแห่งทำ�ไม่ได้เพราะไม่ใช่ไม่มีความสามารถ แต่โอกาส สิ่งแวดล้อมและข้อมูลดิบ
ค่อนข้างหายาก และไม่สะดวกเหมือนเราชาว PULINET เราหันมาจับงานด้านนี้กันจริงจัง
ชาว ASEAN UNESCO รวมถึงชาวโลกหันมาสนใจในเรื่องนี้มาก เพราะเป็นพื้นฐานทั้งเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศเลยทีเดียว แล้วถ้าเราไม่มีข้อมูลเรื่องนี้ให้เขา เราชาว PULINET ต้องทำ�ได้
ในแต่ละแห่งต้องเริ่มดำ�เนินการให้เป็นอัตลักษณ์ของตนเองให้ได้ คิดสร้างสรรค์อย่างแปลกใหม่
มั่นใจว่าน้องๆ ทำ�ได้
อีกสิง่ หนึง่ ก็คอื ขอให้พวกเราชาว PULINET ช่วยกันผลักดันศูนย์กลางการจัดการสารสนเทศ
ท้องถิน่ แห่งชาติขนึ้ มาให้ได้ เรามีผลงานวิจยั ทีช่ ดั เจนแล้ว ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ยอมรับและพร้อม
ที่จะให้การสนับสนุน
เราชาว PULINET ต้องทำ�ได้ ฝากจัดการศูนย์กลางการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นไว้ในมือ
เราชาว PULINET ทุกคน
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รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน เตชะมณี
วิทยากรในการระดมความคิดเห็นในการก่อตั้งข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

ผลงานของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
หรือ PULINET ได้พฒ
ั นาไปมาก ตลอดระยะเวลาอันยาวนานของ
การร่วมมือกันทำ�งานข่ายงาน จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตาม
พัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องพิจารณาหารูปแบบ
ของความร่วมมือทีจ่ ะทำ�ร่วมกัน เช่น การจัดซือ้ ฐานข้อมูลร่วมกัน การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน
เพื่อลดความซ้ำ�ซ้อนและประหยัดงบประมาณ โดยเฉพาะหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือ e-book ที่มี
ราคาแพง การให้บริการช่องทางใหม่ๆ ที่จะช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้สารสนเทศ
ร่วมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่หรือมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก การให้ความรู้และ
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องของการฝึกอบรมเพื่อสร้างบุคลากรให้มีคุณภาพที่เท่าเทียมกัน
การสร้างความเป็นธรรมในความรับผิดชอบด้านการใช้จา่ ยงบประมาณในการจัดซือ้ ทรัพยากรร่วมกัน
นับเป็นสิ่งที่จำ�เป็นอย่างมาก การร่วมมือกันคิดช่วยกันทำ�นั้นจะมีพลังที่จะทำ�ให้เกิดความสำ�เร็จ
ในฐานะที่อยู่ในวงการบรรณารักษ์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษศาสตร์ สอนในระดับ
ปริญญาเอกด้วยแล้วเห็นว่า อนาคตของข่ายงานและอนาคตของวงการบรรณารักษ์นนั้ ทัง้ ข่ายงาน
PULINET และห้องสมุดต้องปรับตัวให้เข้ากับบริบทใหม่ๆ ซึง่ มีการเปลีย่ นโฉมหน้าไปมาก ห้องสมุด
ต้องได้รบั สถานะเป็นทีย่ อมรับในสังคมในวงวิชาชีพอืน่ ๆ ซึง่ ก็มคี วามสำ�คัญมาก จะเห็นว่าในช่วงนี้
เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของศตวรรษ ก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ในศตวรรษที่ 21 นี้มีทักษะใดบ้างของ
มนุษย์ที่จำ�เป็น แม้กระทั่งในประชาคมอาเซียน ก็มีนักวิชาการ มีนักสังคมศาสตร์ นักรัฐศาสตร์
เขียนให้ข้อคิดไว้มากมายว่า ทักษะที่คนในอาเซียนจะอยู่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมี
ความสุขและอยู่อย่างสมศักดิ์ศรี ซึ่งความรู้หรือทักษะอันนี้ก็จะสอดคล้องกับ ทักษะของคนใน
ศตวรรษที่ 21 นั่นก็คือ การมีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทักษะการรู้สารสนเทศ เมื่อ
พิจารณาแล้วจะเห็นว่าบรรณารักษ์เป็นผู้ที่มีความสำ�คัญและมีบทบาทที่จะทำ�ให้เกิดทักษะที่จะ
ทำ�ให้อยู่ในประชาคมอาเซียนได้ บุคลากรในห้องสมุดถือว่าเป็นบุคคลที่สำ�คัญยิ่งในศตวรรษที่ 21
เพราะฉะนั้นห้องสมุดและบุคลากรในห้องสมุดจะต้องเปลี่ยนบทบาท ดังเช่นที่ในต่างประเทศ
ปัจจุบันนี้ บรรณารักษ์ได้เข้าไปร่วมกับอาจารย์ สอนกับอาจารย์ ร่วมออกแบบการเรียนการสอน
รวมถึงร่วมกันคิดเรื่องของแบบฝึกหัด ร่วมออกแบบงานที่จะมอบหมายให้นักศึกษาทำ� และร่วม
สอนวิชาต่างๆ เช่น วิชาบริหารธุรกิจ วิชาชีววิทยา วิชาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น ในวิชาเหล่านี้
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บรรณารักษ์และอาจารย์ผู้สอนจะบูรณาการนำ�การรู้สารสนเทศเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวิชาต่างๆ
อาจารย์จะเป็นผู้กำ�หนดหัวข้องานแบบฝึกหัดที่มอบหมายให้นักศึกษาทำ�ร่วมกับบรรณารักษ์ โดย
บรรณารักษ์จะร่วมออกแบบว่าวิชาเหล่านี้ ต้องการให้นักศึกษามีทักษะในการที่จะรู้จักทรัพยากร
สารสนเทศใดบ้าง รู้วิธีประเมินทรัพยากร รู้การใช้ฐานข้อมูลและวิธีการค้นหาสารสนเทศ
บนอินเทอร์เน็ต ตลอดจนรู้วิธีการเขียนสังเคราะห์ ดังจะเห็นได้จากบทความมากมายที่เกี่ยวกับ
Faculty and Librarian Partnership หมายถึง อาจารย์กบั บรรณารักษ์รว่ มกันสอน อีกประเด็นหนึง่
คือ ในด้านการจัดการความรู้ หรือ Knowledge management – KM ขององค์กรนั้น ใน
ประเทศออสเตรเลียเป็นทีย่ อมรับกันว่า บรรณารักษ์เป็นผูท้ มี่ คี วามเชีย่ วชาญในการจัดการความรู้
แต่ต้องเพิ่มเติมความรู้วิธีการจัดการความรู้ที่แฝงเร้นหรือ Tacit Knowledge โดยบรรจุรายวิชา
ไว้ในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ เพื่อให้รู้วิธีการจัดการความรู้ และทำ�งานได้เพิ่มขึ้นอีกมาก
จะเห็นว่า ในปัจจุบันบทบาทบรรณารักษ์ไม่ได้อยู่ในห้องสมุดอย่างเดียว แต่อยู่ข้างนอกด้วย
ในฐานะที่อยู่ในวงการนี้มานานพอสมควร มีลูกศิษย์โดยตรงที่เรียนด้วยและอาจจะเป็น
ลูกศิษย์ทางอ้อมทีอ่ า่ นหนังสือหรือบทความทีเ่ ขียน คือ ขอให้มกี �ำ ลังใจ มีการศึกษาเรียนรูอ้ ยูต่ ลอด
เวลา เพื่อที่จะได้ปรับเปลี่ยนบทบาทของบรรณารักษ์และห้องสมุดให้ได้สมความตั้งใจ ประสบผล
สำ�เร็จ ให้มีสติปัญญาและความคิดใหม่ๆ ที่จะพัฒนาห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดย
เฉพาะห้ อ งสมุ ด ในข่ า ยงาน PULINET ซึ่ ง เป็ น ความหวั ง ของประเทศในการเปลี่ ย นแปลง
เปลีย่ นแปลงในเรือ่ งของการผลิตบุคลากร ให้คนของประเทศไทยมีคณ
ุ ภาพ บัณฑิตของประเทศไทย
เป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ สามารถที่จ ะทำ�งานระดับผู้บริห ารในสถานประกอบการต่างๆ ใน
ประเทศไทย และมีความสามารถในระดับที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ
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อาจารย์จารุพร พงศ์ศรีวัฒน์
อดีตผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประธานคณะกรรมการอำ�นวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค
คนแรก

อาจารย์จารุพร พงศ์ศรีวฒ
ั น์ เริม่ ต้นสร้างข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค หรือ PULINET ในช่วงที่รับหน้าที่เป็น
ผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีปัญหาใน
ด้านงบประมาณในด้านการจัดหาวารสารและหนังสือ เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้ขยายสาขาวิชาและคณะเพิม่ ขึน้ ประกอบกับมหาวิทยาลัยในส่วนภูมภิ าคในขณะนัน้
เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่างก็มสี าขาวิชาทีเ่ ปิดการเรียนการสอน
คล้ายคลึงกัน การสั่งซื้อวารสารที่ซ้ำ�ซ้อนกัน การนำ�เอกสารออกบริการล่าช้า การทำ�งานยังอยู่ใน
ระบบ manual โดยก่อนหน้านั้นเมื่อครั้งที่ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรีสุกรี ดำ�รงตำ�แหน่ง
ผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด มีแนวคิดริเริ่มที่จะนำ�คอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อพัฒนางานเพื่อลดความ
ซ�ำ้ ซ้อน และเพือ่ ให้มกี ารบริการทีร่ วดเร็วขึน้
จากแนวคิดข้างต้นทีต่ อ้ งการให้หอ้ งสมุดทีม่ สี ภาพปัญหาคล้ายกัน งบประมาณใกล้เคียงกัน
สาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนอยู่ในระดับใกล้กัน ได้มาพบปะหารือในด้านความร่วมมือช่วยเหลือกัน
เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการให้บริการอย่างเต็มที่ รวมทัง้ หาวิธกี ารร่วมกัน ในอัน
ที่จะพัฒนาเทคโนโลยีให้เข้าถึงทุกๆ งาน จึงได้เชิญผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญมาประชุม ณ สำ�นักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยากรที่เชิญมาปรึกษาและให้ข้อคิดเห็น คือ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาวดี สืบสนธิ์ 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพนิ
เตชะมณี 4. ดร.สุนทร แก้วลาย สรุปผลการประชุมครั้งนั้นจึงเกิดข่ายงาน PULINET ขึ้น
ห้องสมุดแต่ละแห่งเริ่มตื่นตัว เรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีที่จะนำ�มาใช้ในการปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะในสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในขณะนั้น แม้ว่าหัวหน้างานต่างๆ บางท่านมี
วัยวุฒิและประสบการณ์ในงานตามระบบเดิม แต่ก็จะต้องเรียนรู้และฝึกการใช้เทคโนโลยีที่นำ�มา
ช่วยปฏิบัติงาน ซึ่งในระยะแรกเป็นงานด้านธุรการ งานรายชื่อวารสาร ฯลฯ ทำ�ให้การบริการจะมี
ประสิทธิภาพดีขึ้น ห้องสมุดในเครือข่ายสมาชิกต่างร่วมมือกันหาทางช่วยเหลือกันพิจารณาถึง
กฎเกณฑ์และวิธีการที่จะทำ�ให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันให้มากที่สุด ซึ่งบางแห่งจำ�เป็นต้องแก้
กฎระเบียบให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในรูปแบบใหม่ การแก้ไขวิธีการทำ�งานจากระบบเดิมเป็น
ระบบใหม่ จำ�เป็นต้องอาศัยเวลา และปรับทัศนคติในการทำ�งานเดิมของทุกๆ งาน เหมือนกับ
การสร้างบ้าน ถ้าสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมด ก็สามารถทำ�ได้โดยง่าย แต่หากมีบ้านเดิมอยู่แล้ว และ

106

3 ทศวรรษ PULINET สานพลังที่ยั่งยืน

ต้องมาปรับแก้สว่ นต่างๆ ให้เหมาะสมนัน้ แก้ของเดิม จำ�เป็นต้องอาศัยความเข้าใจ และเวลาในการ
ดำ�เนินงาน
ความโดดเด่นของข่ายงาน คือ ห้องสมุดสมาชิกข่ายงานมีเป้าหมายหลักร่วมกัน ต่างมุ่งมั่น
ที่จะให้บริการที่เป็นเลิศ ขจัดความล่าช้าและการทำ�งานซ้ำ�ซ้อน ด้วยการให้ความร่วมมือกัน
เรียนรู้ร่วมกัน วางแผนงานร่วมกัน และพัฒนาไปด้วยกัน
แม้ว่าห้องสมุดจะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ในสังคมและในวงวิชาการ แต่ก็มีความสำ�คัญและ
มีความรับผิดชอบที่จะต้องให้ผู้ใช้บริการได้เข้าถึงสารสนเทศที่มีคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัย
และทันต่อเหตุการณ์ ด้วยความใส่ใจของผู้ให้บริการที่จะให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

อาจารย์ประจักษ์ เด็ดแก้ว
อดีตผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
อดีตคณะกรรมการอำ�นวยการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

การทำ�งานของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค
ที่ผ่านมามีผลงานเป็นที่เด่นชัดเป็นอันมาก แต่การทำ�งานร่วมกัน
ในข่ า ยงานจำ � เป็ น ต้ อ งได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณของ
มหาวิทยาลัยในบางส่วนด้วย ดังนั้น ผู้บริหารห้องสมุดจะต้อง
ทำ�ความเข้าใจกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้รับรู้ถึงคุณประโยชน์ต่างๆ จากการประชุมและการ
ทำ�งานความร่วมมือของข่ายงานฯ ที่มีต่อการเรียนการสอน การวิจัย และพันธกิจอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัย เช่น การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมกัน และการจัดทำ�ข้อมูลท้องถิ่นในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ เป็นต้น
ในปัจจุบนั นีม้ คี วามเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศรุดหน้าไปมากแล้วและมีขอ้ มูล
ข่าวสารมีมากมายล้นหลาม แต่หอ้ งสมุดก็ยงั คงเป็นหัวใจการของศึกษา มีหน้าทีท่ จี่ ะรวบรวมสรรพ
วิทยา ความรู้ทั้งหลายเอามาไว้ และมีการจัดระบบให้ดี ทำ�ให้ห้องสมุดยังคงอยู่คู่กับมหาวิทยาลัย
เราควรใช้ความร่วมมือของ PULINET ให้เป็นประโยชน์ สิง่ ทีข่ าดไม่ได้คอื ความร่วมมือของผูท้ �ำ งาน
หมายรวมถึงระดับผูก้ �ำ หนดนโยบายและผูป้ ฎิบตั ิ ทีจ่ ะต้องทำ�ความเข้าใจและปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้
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อาจารย์อภัย ประกอบผล
อดีตผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อดีตประธานคณะกรรมการอำ�นวยการข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค หรือ PULINET ได้
สร้างผลงานต่างๆ จนเป็นทีป่ ระจักษ์โดยเฉพาะคณะทำ�งานทุกชุด
ล้วนมีผลงานทีเ่ ป็นรูปธรรมชัดเจน แล้วสามารถนำ�ไปเป็นตัวอย่าง
ทีด่ ขี องการจับมือกันในลักษณะข่ายงานอย่างนี้ งานห้องสมุดมีทงั้
ส่วนหน้าและส่วนหลัง ส่วนหน้าเล่าให้ใครฟังก็เข้าใจ แต่ส่วนหลังนั้นยากที่จะอธิบาย ในฐานะที่
เป็นผู้อำ�นวยการห้องสมุดก็ต้องให้ความสำ�คัญกับทั้งสองฝ่าย เพราะว่ากิจกรรมต่างๆ จะเกิด
ประโยชน์ทั้งสิ้น และต้องพยายามชี้แจงให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงความสำ�คัญของงาน
เทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ ในยุคต้นๆ นัน้ ต้องใช้ทงั้ ความรูค้ วามสามารถและความอดทน
สูงมาก
สำ�หรับการบริหารงานในฐานะประธานของที่ประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการเครือข่าย
PULINET ประธานทีป่ ระชุมไม่รสู้ กึ เครียดเลย แต่รสู้ กึ มีความสุข ต้องการจะพบกันอีกในการประชุม
ครัง้ ต่อๆ ไป ต้องการทีจ่ ะมาประชุมด้วยกัน การบริหารการประชุมได้ใช้แนวคิดหลักของการบริหาร
ซึง่ ใช้อยู่ 4 ประการ ประการแรกก็คอื การร่วมมือในเชิงประจักษ์ ประการทีส่ องก็คอื ต้องมีกจิ กรรม
ประการที่สามคือ การแลกเปลี่ยนกัน ห้องสมุดแห่งไหนมีมากก็แลกกันมาก ห้องสมุดแห่งไหนมี
น้อยก็แลกกันน้อย ถ้าไม่มีกำ�ลังทรัพย์ก็ใช้กำ�ลังคน ข่ายงานก็จะอยู่กันแบบพี่น้องช่วยกันและแลก
เปลี่ยนกัน ประการที่สี่คือ การสื่อสารให้ทั่วถึงกัน ใช้ 4 ประการนี้ผสมผสานกัน ทำ�ให้สามารถ
ทำ�งานร่วมกันและสามารถเดินไปข้างหน้าร่วมกันได้ ซึ่งได้ใช้หลักการนี้ในการบริหาร ไม่ว่าจะ
เป็นการบริหารข่ายงาน PULINET หรือการบริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยก็ตาม PULINET มี
พัฒนาการขึ้นมาหลายยุคหลายสมัยมาถึงวันนี้
ปัญหาเชิงบริหารประเด็นแรกคือ เรื่องงบประมาณ ประเด็นที่สองคือ สมาชิก PULINET
อยู่กระจัดกระจายกันทั่วประเทศ ไม่เหมือนห้องสมุดในส่วนกลาง ในเรื่องของการไปมาหาสู่ไกล
กันมาก บางครั้งไปไกลถึงจังหวัดปัตตานี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดชลบุรี แต่ก็ต้องพยายามที่จะ
ประชุมกันให้มากที่สุด โดยในบางครั้งจัดการประชุมที่กรุงเทพมหานครบ้าง เรียกว่ามาพบกัน
ครึ่งทาง สำ�หรับผู้อำ�นวยการนั้นหากมีประชุมเรื่องอื่นๆ อยู่แล้วที่กรุงเทพฯ ก็จะให้มีการประชุม
คณะกรรมการอำ�นวยการข่ายงาน PULINET ในช่วงเวลาติดต่อกันไป เพื่อประหยัดค่าใช่จ่ายใน
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การเดินทาง ส่วนเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในสังกัดที่ไปประชุมคณะทำ�งานต่างๆ นั้น เมื่อกลับจาก
การประชุมแล้วจะทำ�รายงานถึง Output หรือ Outcome ปัญหาและอุปสรรค และความช่วย
เหลือที่ต้องการจากผู้บริหาร ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องงบประมาณ และเรื่องความแตกต่างและ
ลักษณะเฉพาะของห้องสมุดแต่ละแห่งที่จะนำ�มาเชื่อมโยงกัน เช่น ระเบียบปฏิบัติที่ไม่เหมือนกัน
ทำ�ให้ตอ้ งหาวิธแี ก้ไขทีเ่ หมาะสม เมือ่ รับทราบปัญหาจากคณะทำ�งานแล้ว จะนำ�เข้าเสนอทีป่ ระชุม
คณะกรรมการอำ�นวยการ เพื่อรับทราบและพิจารณาให้ความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนต่อไป
ดังทีป่ รากฏเป็นเกร็ดประวัตศิ าสตร์ของ PULINET คือเมือ่ ข่ายงานต้องการทีจ่ ะทำ� PULINET Card
ซึ่งนับว่าเป็นความคิดที่ใหม่ ผู้ใช้ห้องสมุดถือบัตรนี้แล้วสามารถไปใช้กับห้องสมุดต่างๆ ได้ทั่ว
ประเทศ ซึง่ ได้ความคิดมาจากบัตรเครดิต ทีส่ ามารถจะเอาไปใช้ทไี่ หนก็ได้ แต่มขี อ้ ขัดข้องเกีย่ วกับ
ระเบียบปฏิบัติของแต่ละมหาวิทยาลัย และระเบียบพัสดุของบางมหาวิทยาลัย ทำ�ให้มีปัญหาและ
อุปสรรคมากพอสมควร แต่ดว้ ยความพยายามและความร่วมแรงร่วมใจกันก็ท�ำ ให้ PULINET Card
เป็นความจริงขึ้นมาได้ จนกระทั่งประสบความสำ�เร็จและใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้
ประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจ คือ การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งก่อกำ�เนิดมาจาก
การที่ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค หรือ PULINET ได้นำ�เสนอทบวงมหาวิทยาลัย
ต้องใช้จ่ายงบประมาณและการผลักดันอย่างมาก จนกระทั่งประสบความสำ�เร็จ และยังส่งผลให้
มหาวิทยาลัยของรัฐในส่วนกลางได้รับงบประมาณการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัตินี้ด้วย
ขอฝากประเด็นไว้กับสมาชิก PULINET ทุกท่านว่า เมื่อปลูกต้นไม้ต้นหนึ่ง ตั้งแต่เพาะเมล็ด
รดน้ำ�พรวนดิน ให้เจริญเติบโตเป็นต้นกล้า เจริญงอกงามแตกกิ่งก้านสาขา เป็นที่พึ่งพิงของบรรดา
ผู้ใช้บริการทั้งหลาย อยากให้สมาชิกข่ายงาน PULINET ดูแลต้นไม้ต้นนี้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของสมาชิก
PULINET รุ่นต่อไปที่จะใส่ปุ๋ยบำ�รุงรักษาให้ต้นไม้ต้นนี้ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรที่จะแผ่กิ่งก้านสาขาออก
ไป ชื่อเสียงของ PULINET เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาจนกระทั่งเป็นเหมือนแบรนด์เนม เป็นที่รู้จักกัน
อย่างแพร่หลาย ฉะนั้น ห้องสมุดแต่ละแห่งจะต้องแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ในการที่จะทำ�ให้
PULINET เจริญเติบโตโดยไม่หวังผลตอบแทน และโดยเฉพาะเมือ่ ประเทศไทยจะก้าวเข้าสูก่ ารเป็น
ประชาคมอาเซียน PULINET จะแตกกิ่งก้านสาขาโดยมีความร่วมมือกันกับประชาคมอาเซียน
สมาชิกข่ายงาน PULINET ต้องบริหารห้องสมุดในเชิงธุรกิจ และมีการใช้วิธีการทางการตลาดใน
การสร้างแบรนด์ซึ่งเดิมที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปในต่างประเทศในอนาคตข้างหน้า
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อาจารย์ ดร. ม.ร.ว. รุจยา อาภากร
อดีตผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อดีตประธานคณะกรรมการอำ�นวยการข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

ข้อมูลท้องถิ่นสำ�คัญมาก มหาวิทยาลัยที่เป็น
สมาชิกในข่ายงานแต่ละแห่งต้องสนใจในข้อมูลท้องถิน่
ดังนั้น ข้อมูลท้องถิ่นของแต่ละห้องสมุดมหาวิทยาลัย ควรจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่ง
ต้องมีความแตกต่างกันไป ทุกมหาวิทยาลัยในข่ายงานควรคำ�นึงถึงการทำ�เพื่อตอบสนองชุมชนใน
ท้องถิน่ ความต้องการของแต่ละแห่งในบริบทของตนเองนัน้ มีความต้องการข้อมูลท้องถิน่ ในลักษณะ
ใดบ้าง เช่นทีม่ หาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่างของภาควิชาประวัตศิ าสตร์ ทีม่ กี ารสอนประวัตศิ าสตร์
ล้านนา ซึง่ ก็ถอื เป็นประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ ทัง้ สมัยโบราณและสมัยใหม่กต็ อ้ งมีขอ้ มูลเกีย่ วกับเรือ่ งนี้
อย่างครบถ้วน เพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และคิดว่าเรื่อง
ของท้องถิน่ ศึกษาในรูปแบบต่างๆ กันนัน้ น่าจะเป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัยในท้องถิน่ ต่างๆ ทีเ่ ป็น
สมาชิกในข่ายงาน PULINET โดยทีข่ อ้ มูลท้องถิน่ ไปใช้ในเชิงวิชาการในระดับลึกและสามารถนำ�ไป
ใช้ ผ ลิ ต งานวิ จั ย ชั้ น สู ง ในระดั บ ปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอกได้ ที่ ก ล่ า วเช่ น นี้ เ พราะห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยในส่วนภูมภิ าคนัน้ ย่อมทำ�ได้ดที ส่ี ดุ เพราะตัวเองอยูใ่ นท้องทีท่ ม่ี สี ารสนเทศทีห่ ลากหลาย
ย่อมทำ�ได้ดีกว่าที่อื่นอย่างแน่นอน แต่ต้องมีความพร้อมด้านกำ�ลังคนที่มีความเข้าใจในการคัดสรร
เนื้อหาของข้อมูลท้องถิ่น จึงเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรส่งเสริมเรื่องนี้และควรโยงมาถึงเรื่องของ
ประวัติศาสตร์และเรื่องโบราณคดี ศิลปะ รวมถึงการท่องเที่ยว และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
ถ้ามีฐานข้อมูลท้องถิ่นที่ดีแล้วจะได้ประโยชน์อย่างมาก สามารถนำ�เรื่องเกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นไป
ใช้ในเชิงวิชาการในระดับที่นำ�ไปใช้ผลิตงานวิจัยชั้นสูงในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้
สิ่งหนึ่งที่ควรให้ความสนใจและควรเร่งดำ�เนินการ คือ เรื่องเกี่ยวกับวรรณกรรมในประเทศ
ต่างๆ วรรณกรรมในท้องถิ่น รวมทั้งภาษาของชนกลุ่มน้อย และให้ความสนใจภาษาของประเทศ
เพือ่ นบ้านให้มากขึน้ โดยอาจจะแบ่งกันว่ามหาวิทยาลัยใดรับผิดชอบเรือ่ งของสารสนเทศประเทศ
ใดหรือคนในกลุ่มใด เมื่ออยู่ในประชาคมอาเซียนจะต้องมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรหรือทรัพยากร
ที่มีการยืม-คืนข้ามประเทศกันได้ด้วย
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อีกประเด็นหนึง่ ทีค่ ดิ ว่าเป็นเรือ่ งสำ�คัญมากก็คอื ห้องสมุดสมาชิกข่ายงานแต่ละแห่งจะต้อง
บริหารจัดการงบประมาณเพื่อกิจกรรมของข่ายงาน เช่น การอำ�นวยความสะดวกในการทำ�งาน
ของคณะทำ�งาน เนือ่ งจากการทำ�งานร่วมกันของห้องสมุดมหาวิทยาลัยจากภูมภิ าคต่างๆ นีจ้ ะต้อง
ใช้งบประมาณในการเดินทาง การบริหารจัดการ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศที่ไม่ซ้ำ�ซ้อนกัน โดยถือเอาเอกลักษณ์ด้านท้องถิ่นเป็นข้อกำ�หนด ตลอดจนการมุ่ง
จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่าและราคาแพงแทนการจัดซื้อทรัพยากรที่ราคาถูกที่ผู้ใช้
สามารถซื้อได้เอง การที่ห้องสมุดมีของที่คนกลุ่มหนึ่งต้องการ เป็นการสร้างจุดแข็งของ PULINET
สิ่งที่จะต้องมองควบคู่กันไปมีอยู่ 2 ประเด็น คือ ความเข้มแข็งของเทคโนโลยีในเรื่องของระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ อีกส่วนหนึ่งคือความเข้มแข็งของทรัพยากรสารสนเทศ บุคลากรพยายามที่
จะเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การปรับตัวเข้ากับบริบทของ Digital Society สามารถเป็นที่พึ่งซึ่งกัน
และกันได้ ทำ�ให้มบี คุ ลากรมีความกระตือรือร้น PULINET ก็จะมีการผลักดันซึง่ กันและกันทำ�ให้ได้
เรียนรู้ไปด้วยกันและพัฒนางานไปข้างหน้าด้วยกัน
เอกลักษณ์ของความเป็นสมาชิกของเครือข่าย PULINET สำ�หรับผู้ที่ทำ�งานห้องสมุดใน
ข่ายงานนั้นเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของการทำ�งานร่วมกันอย่างพี่น้อง ทำ�ให้เกิดประโยชน์ทางด้าน
ต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เป็นเรื่องสำ�คัญ โดยเฉพาะในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
ขอฝากข้อคิดไว้ว่า ประการแรกจะต้องยึดการมีเอกลักษณ์ของตัวเอง ห้องสมุดของแต่ละ
มหาวิทยาลัยในข่ายงานควรมีฐานข้อมูลท้องถิ่น ประการที่สอง ต้องมีการแลกเปลี่ยน และต้องมี
การติดต่อกันอย่างต่อเนือ่ ง แต่ละปีตอ้ งมีการประชุมกันตามความเหมาะสม สิง่ นีก้ เ็ ป็นวิถที างของ
ข่ายงานที่มีมาตั้งแต่ต้น
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อาจารย์กรรณิการ์ ลินพิศาล
อดีตรองผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อดีตเลขานุการคณะกรรมการอำ�นวยการข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

เมื่ อ เริ่ ม ดำ � เนิ น การด้ า นข้ อ มู ล ท้ อ งถิ่ น ของห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในรูปแบบใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิรูป
รูปแบบของการบริหารจัดการ และการให้บริการในห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของประเทศไทย เมื่อห้องสมุดของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ได้ด�ำ เนินการแล้ว จึงเห็นว่าห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งอืน่ ๆ แต่ละแห่งควรจะมีจดุ เด่นของตัวเอง
มีความเป็นเอกลักษณ์ มีจุดเฉพาะที่เป็นของตนเอง ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.ฉวีลักษณ์ บุญยะกาญจน
เป็นท่านแรกที่มีแนวคิดโดดเด่นในเรื่องนี้ และที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีห้องข้อมูล
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลท้องถิ่นภาคอีสานที่โดดเด่นและน่าสนใจมาก ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่เองก็มจี ดุ เด่นด้านข้อมูลล้านนาเช่นเดียวกัน ข้อมูลด้านล้านนาของห้องสมุดมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่มี Collection ที่เกี่ยวข้องกับภาคเหนืออยู่มากและได้รับความสนใจมาก จึงได้จัดทำ�เป็น
ฐานข้อมูลเฉพาะในเวลาต่อมา
สำ�หรับในส่วนของการให้บริการแก่ผใู้ ช้บริการนัน้ ได้พฒ
ั นาระบบการยืมระหว่างห้องสมุด
ซึง่ ต่อมามียมื แลกเปลีย่ นกันมากขึน้ และมีการพัฒนา PULINET Card ซึง่ เป็นระบบยืมคืนระหว่าง
ห้องสมุด (reciprocal borrowing) ในข่ายงาน ผู้ใช้บริการสามารถยืมกันได้ทั่วทั้งประเทศ เกิด
การแบ่งปันและใช้ทรัพยากรร่วมกัน กระบวนการนี้ใช้เวลากับการเริ่มต้นกระบวนการนานพอ
สมควร งานนี้เกิดขึ้นในช่วงที่อาจารย์ ดร. ม.ร.ว.รุจยา อาภากร ดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการสำ�นัก
หอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นประธานคณะกรรมการอำ�นวยการข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ได้ให้แนวคิดในเรื่องนี้ ซึ่งเป็นช่วงวาระที่ 2 ของการดำ�รงตำ�แหน่ง
ผู้อำ�นวยการของท่าน คือ หลังจากการตั้งข่ายงานมาแล้วประมาณ 7 ถึง 8 ปี ที่ข่ายงานได้มีการ
เก็บข้อมูลได้มากพอสมควร ซึ่งถือว่า Collection ของข่ายงานเข้มแข็งแล้ว ถือว่าเป็นมิติใหม่ใน
งานด้านการให้บริการแก่ผู้ใช้ ซึ่งได้จัดระบบระเบียบให้เป็นไปตามขั้นตอน ช่วยเพิ่มความสะดวก
แก่ผู้ใช้บริการให้สามารถนำ�บัตรนี้ไปขอใช้บริการจากห้องสมุดในข่ายงานได้ด้วยตนเอง

112

3 ทศวรรษ PULINET สานพลังที่ยั่งยืน

จากภาพรวมของการทำ�งานของข่ายงาน PULINET สิ่งที่เป็นคุณค่าสำ�คัญคือ การเกิดกลุ่ม
ข่ายงานที่เรียกว่า คณะทำ�งานชุดต่างๆ ที่สร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างต่อเนื่อง จนชื่อเสียงของ
ห้องสมุดในข่ายงานแห่งนีเ้ ป็นทีย่ อมรับโดยทัว่ ไป ทีเ่ รียกกันสัน้ ๆ ว่า PULINET จากแต่เดิมทีเ่ หมือน
ต่างคนต่างอยู่ เมื่อเริ่มมีข่ายงานนี้จึงทำ�ให้เห็นความสำ�คัญจากการร่วมมือกัน ซึ่งนอกจากจะมีผล
ดีในด้านการแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศแล้ว ยังเกิดการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ของบุคลากร
การร่วมมือกันแบบไม่หวงวิชา มหาวิทยาลัยที่เล็กกว่าจะส่งบุคลากรมาศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรู้
การเชิญบรรณารักษ์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือที่มีความรู้ความชำ�นาญไปเป็นที่ปรึกษา
ชั่วคราว ทำ�ให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียว และทำ�ให้ข่ายงานเจริญเติบโตไปพร้อมๆ กัน
ในปัจจุบันมีผู้บริหารระดับผู้อำ�นวยการที่มาจากสาขาวิชาอื่นๆ นอกจากสาขาที่เกี่ยวข้อง
กับห้องสมุดเข้ามาเป็นสมาชิกในข่ายงานมากขึน้ ส่วนมากท่านเหล่านี้ เป็นบุคคลทีม่ ปี ระสบการณ์
ด้านการบริหารมาเป็นอย่างดี ถึงแม้จะไม่ใช่ในสาขาทางบรรณารักษศาสตร์ก็ตาม จะเป็นในสาขา
วิ ช าอื่ น ๆ ท่ า นจะมีความรู้ที่ดีมากในวิช าของท่าน เมื่อมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนกันกับกลุ่ม
บรรณารักษ์ ทำ�ให้เกิดภาพในมุมกว้าง สามารถวินจิ ฉัยและตัดสินใจได้เป็นอย่างดี อาทิ อดีตประธาน
คณะกรรมการอำ�นวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าคสามท่าน คือ อาจารย์จารุพร
พงศ์ศรีวฒ
ั น์ (วุฒกิ ารศึกษาปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์และปริญญาโทด้านบรรณารักษศาสตร์)
อาจารย์ ดร. ม.ร.ว.รุจยา อาภากร (วุฒิการศึกษาปริญญาเอกทางด้านประวัติศาสตร์) และ
รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ม้าลำ�พอง
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค หรือ PULINET ในอนาคตควรจะเติบโตไปตาม
วิทยาการใหม่ๆ มีพฒ
ั นาการไปในทางทีด่ ี ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีในสมัยใหม่
ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาร่วมมือกันในข่ายงาน ได้ทำ�งานกันด้วยใจที่ต้องการสร้างสิ่งดีๆ ให้กับผู้ใช้
บริการตามวัตถุประสงค์ของผู้ก่อตั้ง คือ ต้องการให้มีความร่วมมือในระหว่างวิชาชีพด้วยกัน
ช่วยเหลือกัน สามัคคีกลมเกลียวกันเสมือนญาติพนี่ อ้ ง ให้การสนับสนุนและก้าวเดินไปด้วยกันด้วย
ความมั่นคงอย่างไม่หยุดยั้ง
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ อติศัพท์
อดีตผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
อดีตประธานคณะกรรมการอำ�นวยการ
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

การบริหารจัดการของข่ายงานห้อสมุดมหาวิทยาลัยส่วน
ภูมิภาคนั้น ผู้อำ�นวยการห้องสมุด มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกใน
ข่ายงานต้องมีภาระหน้าที่ต่างๆ หลายประการ แต่ประการหนึ่ง
ก็คือ การดูแลคณะทำ�งาน ซึ่งได้ถือปฏิบัติเช่นนี้ติดต่อกันมานาน
หัวหน้าคณะทำ�งานเป็นบุคลากรในสังกัดห้องสมุดมหาวิทยาลัยใด ผู้อำ�นวยการของที่นั้นจะต้อง
ทำ�หน้าที่ผู้กำ�กับดูแลหัวหน้าคณะทำ�งานนั้นๆ ซึ่งเห็นว่าเป็นผลดี ทำ�ให้มีการให้คำ�ปรึกษาและ
กำ�กับดูแลอย่างใกล้ชดิ เกิดการเชือ่ มโยงสือ่ สารระหว่างคณะกรรมการอำ�นวยการและคณะทำ�งาน
ผู้ปฏิบัติได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ
ในการดำ�รงตำ�แหน่งประธานคณะกรรมการอำ�นวยการข่ายงาน PULINET ทั้ง 2 วาระนั้น
ได้บริหารข่ายงานโดยยึดปรัชญาของการใช้ทรัพยากรร่วมกันเป็นหลักการสำ�คัญในการสร้าง
Spirit ของความเป็นข่ายงาน ซึง่ ถือว่าเป็นจุดทีส่ �ำ คัญมากทีส่ ดุ ทีจ่ ะทำ�ให้สมาชิกในข่ายงานร่วมกัน
พัฒนา ห้องสมุดสมาชิกทุกแห่งต้องมีการเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ เพือ่ ให้ผใู้ ช้บริการจะได้รบั บริการและเรียนรู้
จากทรัพยากรห้องสมุดต่างๆ ได้มากทีส่ ดุ สิง่ เหล่านีจ้ ะสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของผูใ้ ช้บริการ
ห้องสมุดสมาชิกได้มากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะเมือ่ มหาวิทยาลัยบางแห่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจยั การพัฒนา
ห้องสมุดให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันและก้าวไปสู่ Open Educational Resources (OER)
เป็นสิ่งที่จำ�เป็นเป็นอย่างยิ่ง และควรให้ความสำ�คัญกับเทคโนโลยีทางการศึกษา เพราะเป็นการใช้
ทรัพยากรการเรียนรู้ที่กว้างขวางกว่าการใช้ทรัพยากรห้องสมุดตามปกติ
ตลอดระยะเวลาการทำ�งานของข่ายงาน PULINET นัน้ มีวธิ ปี ฏิบตั ทิ เ่ี ป็นเลิศ (best practice)
อยู่มากมาย มหาวิทยาลัยกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ แม้จะมีการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย
ในการติดต่อสือ่ สาร แต่การพบปะแลกเปลีย่ นความคิดเห็นด้วยการเดินทางมาพบปะพูดคุยกันย่อม
มีประสิทธิภาพดีกว่าการติดต่อสือ่ สารผ่านสือ่ ต่างๆ โดยห้องสมุดสมาชิกจะต้องมีความพร้อมทัง้ ใน
ด้านบุคลากรและงบประมาณ ซึง่ ห้องสมุดสมาชิกแต่ละแห่งต่างมีความมุง่ มัน่ ในการทำ�งานร่วมกัน
ด้วยความจริงใจ เมือ่ มีปญั หาทุกแห่งต่างระดมทีจ่ ะช่วยกันแก้ไขปัญหาและจะพยายามลดอุปสรรคนัน้ ๆ
ให้หมดลงให้เร็วที่สุดและมากที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ ความเอื้อเฟื้อให้กันทำ�ให้เกิดความเข้มแข็ง
สร้างความมั่นคงไปพร้อมๆ กัน
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ในปัจจุบนั PULINET มีจดุ เด่นในเรือ่ งข้อมูลท้องถิน่ แต่ตอ้ งพิจารณาว่าข้อมูลท้องถิน่ อาจ
จะไม่เพียงพอแล้ว เพราะประเทศไทยกำ�ลังก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน PULINET ควรจะมี
บทบาทในเรื่องนี้ โดยนำ�จุดแข็งของ PULINET คือ การที่ห้องสมุดสมาชิกอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทยยกตัวอย่างเช่น ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใกล้ชิดกับประเทศมาเลเซีย
อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทางอีสานใกล้ชดิ กับประเทศเวียดนาม กัมพูชา ลาว
นี่คือจุดแข็งของ PULINET ที่จะต้องสร้างข่ายงานรวมทั้งข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับประเทศ
เพื่อนบ้านของประเทศไทย ถ้าสมาชิกมาแบ่งประเทศเพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลในเชิงลึกในภูมภิ าค
ทีใ่ กล้เคียงกับห้องสมุดของตน น่าจะเป็นเรือ่ งของ Knowledge Bank หรือ คลังความรู้ เกี่ยวกับ
ประเทศอาเซียนนัน้ ๆ แล้วสมาชิกในข่ายงานมาแบ่งปันกันหรือรวบรวมมาไว้ในส่วนกลาง จะทำ�ให้
มีการขยายขอบเขตของข้อมูลองค์ความรู้และบทบาทต่างๆ ออกไปได้
ภารกิจทีห่ อ้ งสมุดในข่ายงานได้ด�ำ เนินงานมา ถือว่าได้ท�ำ งานให้กบั อุดมศึกษาในภูมภิ าค
ต่างๆ ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม แต่สมาชิกข่ายงานควร
ที่จะได้กำ�หนดบทบาทของ ข่ายงาน PULINET ต่อการพัฒนาความรู้ต่างๆ ให้มีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่น สนับสนุนให้เกิดการใช้สารสนเทศเพื่อการวิจัยให้ และมีการแพร่กระจายนวัตกรรมและ
องค์ความรู้ให้กับภูมิภาคที่ห้องสมุดนั้นๆ สังกัดมากยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านทุกท่าน ทีไ่ ด้ทมุ่ เทแรงกายแรงใจ ความรูค้ วามสามารถ
ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการเป็นศาสตร์ของข่ายงาน PULINET พัฒนาในเรื่องขององค์ความรู้
และความสามารถในการจัดบริการที่ทำ�ให้มีนวัตกรรมทางการบริการต่างๆ มากมาย ขอให้ใช้
บทบาทของการบริหารทรัพยากรการเรียนรู้และทรัพยากรในห้องสมุด รวมถึงการปรับตัวให้เข้า
กับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมไทยต่อไปอย่างยั่งยืน
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อาจารย์พุฒ วีระประเสริฐ
อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
อดีตผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร

การที่ได้ทำ�งานในห้องสมุดในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการสำ�นัก
หอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร 3 ปี ผมมีความสุขมาก และยิ่งมา
อยู่ในข่ายงาน PULINET ยิ่งมีความสุขมากขึ้น เพราะได้นำ�งานที่
ทำ�ไปขยายและเผยแพร่ให้ใช้กันในหมู่สมาชิก PULINET ซึ่งเมื่อมี
ผู้ใช้ขยายมากขึ้น ก็เกิดความภูมิใจมากขึ้น บรรณารักษ์เองก็รู้สึกว่างานที่ได้ลงมือลงแรงไปนั้นมี
คุณค่ามากขึ้นด้วย และสิ่งที่ประทับใจมากที่สุด การที่ PULINET มีความมุ่งมั่นคือ ตั้งใจจะร่วมมือ
กันอย่างจริงจัง เมือ่ มาประชุมกันหรือตกลงกันไม่นาน ก็เกิดผลสำ�เร็จออกมาตามความมุง่ หวังทีไ่ ด้
ตกลงกันไว้ และงานก็เดินไปข้างหน้าได้ตลอดเวลา โดยมีการทบทวนเป้าหมาย วิธีการในการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน และการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศหรือสร้างฐานข้อมูลทางบรรณานุกรมใหม่ๆ
รวมถึงการปรับปรุงและการพัฒนาการให้บริการให้รวดเร็วและทันสมัยขึน้ ด้วย มีการส่งเสริมให้ใช้
ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน พัฒนาระบบขนส่งทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพระหว่างห้องสมุดให้
มากขึ้น
การจัดสัมมนา PULINET วิชาการ หรือ งานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET เป็นการส่งเสริม
วิชาชีพบรรณารักษ์ให้มเี วทีในการนำ�เสนอผลงานทีด่ มี าก ทำ�ให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์ มีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละเป็นการส่งเสริมวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์ให้เข้มแข็งขึน้ การทำ�งานความ
ร่วมมือของข่ายงาน PULINET ทีท่ �ำ กันมาอย่างต่อเนือ่ งยาวนานนี้ เป็นทีย่ อมรับของผูบ้ ริหารระดับสูง
คณะทำ�งานชุดหนึ่งที่น่าสนใจคือ คณะทำ�งานข้อมูลท้องถิ่น ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูล
จากหลายๆ แหล่งในภูมิภาค ควรพัฒนาให้มีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกให้ลึกกว่าข้อมูล
ผิวเผินทั่วๆ ไป มีรายละเอียดเพียงพอที่จะนำ�ไปใช้ต่อในเชิงวิชาการด้วยการสัมภาษณ์ เก็บข้อมูล
วิธีคิด การทำ�งาน ภาพของผลงาน ซึ่งคณะทำ�งานจะต้องเรียนรู้และพัฒนาพื้นฐานเทคนิคในการ
ทำ�งานภาคสนาม โดยผูบ้ ริหารควรตระหนักถึงความสำ�คัญให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้าน ตลอดจน
อาจต้องขอความร่วมมือจากนักวิชาการ นักวิจัยต่างๆ อย่างน้อยที่สุดห้องสมุดจะเป็นแหล่งรวม
ของสารสนเทศตลอดจนการศึกษาวิจัยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคนั้นๆ เพื่อให้ห้องสมุด
เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่สมบูรณ์เป็นที่พึ่งของผู้ใช้บริการได้
การทีค่ ณะกรรมการอำ�นวยการของข่ายงานฯ มีกรรมการบางท่านเป็นผูอ้ �ำ นวยการห้องสมุด
ที่ไม่ได้มาจากวิชาชีพบรรณารักษ์ นับว่ามีข้อดีที่ทำ�ให้เกิดการเติมเต็มในสิ่งที่ผู้ที่มาจากสายงาน
บรรณารักษ์อาจไม่มหี รือไม่เข้มแข็ง จากประสบการณ์ตนเอง จะพยายามไม่กา้ วก่ายงานของบรรณารักษ์
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แต่จะให้การสนับสนุนส่งเสริมให้การพัฒนางานของบรรณารักษ์ประสบความสำ�เร็จ ได้มีโอกาส
สานต่องานที่ผู้อำ�นวยการท่านก่อนได้ริเริ่มไว้ คือ ในปี พ.ศ. 2542 การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมของ
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ภายในปีเดียวกันได้รับคำ�แนะนำ�จากศาสตราจารย์พิเศษ
คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ให้เข้าร่วมการจัดงานการประชุมบรรณารักษ์นานาชาติ ครั้งที่ 65 (65th
International Federation of Library Associations and Institutions-IFLA Conference and
Council Meeting) ที่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ในฐานะ Art Library และมี
ฐานข้อมูลทีใ่ ห้บริการและสืบค้นได้ โดยใช้ระยะเวลาสร้างขึน้ สำ�เร็จภายใน 1 ปี ขอกล่าวว่า บุคลากร
ห้องสมุดเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพมาก เพียงแต่ว่าผู้ที่เข้าไปทำ�งานบริหารต้องเข้าใจ มองให้เห็น
และดึงศักยภาพออกมาใช้ ทุกท่านทำ�ได้และทำ�อะไรได้มากกว่านี้มาก การทำ�หน้าที่ผู้อำ�นวยการ
ห้องสมุดและกรรมการอำ�นวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าคนี้ มีผลงานทีไ่ ด้ท�ำ ให้
เห็นเป็นประจักษ์ในการบริหารงานจนเป็นทีย่ อมรับและมีผลงานโดดเด่นมาก มีความเชือ่ มโยงกับ
การได้รับตำ�แหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยในเวลาต่อมา
ในมุมมองของผูบ้ ริหารระดับสูงคืออธิการบดี เห็นว่า ผลการทำ�งานของเครือข่าย PULINET
มีผลต่อมหาวิทยาลัยมาก การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งการยืมระหว่างห้องสมุดและการให้บริการ
PULINET Card เป็นการใช้งบประมาณอย่างคุม้ ค่าและผูใ้ ช้บริการได้รบั ประโยชน์สงู สุด ควรส่งเสริม
ให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเข้าไปสู่ระดับโรงเรียน และเปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้
จุดเริม่ ต้นของข่ายงาน PULINET นัน้ มาจากทีป่ ระชุมของอธิการบดีสว่ นภูมภิ าค ซึง่ วิสยั ทัศน์
ของท่านอดีตอธิการบดีเหล่านั้นดีมาก คือ เข้ามากำ�หนดให้เครือข่ายเกิดแล้วก็ช่วยกันผลักดันให้
สามารถดำ�เนินงานได้อย่างเป็นที่น่าพอใจเรื่อยมา แม้ว่าในด้านภูมิศาสตร์ที่ห้องสมุดสมาชิกอยู่
ห่างไกลกันแต่ไม่เป็นปัญหาต่อการที่จะต้องเดินทางมาพบปะและทำ�งานร่วมกัน เพราะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยและรัฐบาลต้องให้การสนับสนุนและให้ความสำ�คัญในการพัฒนาห้องสมุด ต้อง
ตระหนักว่าสิง่ ทีค่ วรพัฒนามากทีส่ ดุ คือทรัพยากรสารสนเทศทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพ และต้องพัฒนาบุคลากร
ห้องสมุดด้วย ทั้งนี้ รวมไปถึงห้องสมุดอื่นๆ ที่ไม่ใช่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาด้วย จะเห็นได้จาก
ห้องสมุดต่างๆ ในต่างประเทศทีไ่ ด้รบั การพัฒนาอย่างดีมาก รัฐบาลและผูบ้ ริหารประเทศทุกระดับ
ต้องตระหนักว่า การพัฒนาประเทศที่ดีจะต้องเริ่มที่การสร้างปัญญา พัฒนาห้องสมุดที่เป็นแหล่ง
เรียนรู้อันสำ�คัญนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong education) ให้กับประชาชน
ดังนั้น ขอให้ข่ายงาน PULINET เน้นจุดเด่นคือสปิริต คือจิตวิญญาณที่จะร่วมมือกัน ที่จะ
ทำ�งานร่วมกัน ที่จะพัฒนาวิชาชีพบรรณารักษ์ให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไป ซึ่งถือเป็นสิ่งสำ�คัญ ความ
สำ�เร็จทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับข่ายงาน PULINET คือ การรักษาจิตวิญญาณไว้อย่าให้เสื่อมคลาย
พยายามศึกษาความร่วมมือ เครือข่ายความร่วมมือ ความเต็มอกเต็มใจทีจ่ ะช่วยเหลือกัน การทำ�งาน
ด้วยความมุง่ มัน่ มานะพยายามอย่างไม่ทอ้ ถอย การทำ�งานร่วมกันด้วยความเข้มแข็งจะช่วยให้ฟนั ฝ่า
อุปสรรคต่างๆ ไปได้และนำ�มาซึ่งความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป
อัตลักษณ์ สู่ความยั่งยืน
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อาจารย์เพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา
อดีตผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อดีตกรรมการอำ�นวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค

อาจารย์กรกมล รามบุตร
อดีตรองผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค หรือ PULINET
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ทำ � ให้ เ กิ ด แรงผลั ก ดั น ในวงการห้ อ งสมุ ด ใน
ประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ระบบอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว PULINET
เป็นเหมือนเครื่องนำ�ทางที่จะนำ�ห้องสมุดในมหาวิทยาลัยส่วน
ภูมิภาคมาทำ�งานร่วมกัน
เมื่อประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน สมาชิกในข่ายงาน PULINET ควรมองให้ไกลตัว
ออกไป ทำ�อย่างไรจึงจะเชื่อมกับอาเซียนประเทศต่างๆ ได้ และการทำ�งานที่จะสามารถก้าวข้าม
พรมแดนทางภูมิศาสตร์ไปได้ นอกจากนั้น ควรมีแนวคิดว่าในการเชื่อมต่อกับประเทศในกลุ่ม
อาเซียน ในส่วนของการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Resource sharing) นั้น ควรมีความหมายถึง
ทรัพยากรสารสนเทศและรวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากร ซึ่งอาจเชื่อมโยงไปกับการทำ�งานของ
มหาวิทยาลัย เมื่อมหาวิทยาลัยไปลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภูมิภาคนี้แล้ว
ห้องสมุดในข่ายงาน PULINET ควรได้เข้าไปมีสว่ นร่วมด้วย ซึง่ แต่ละภูมภิ าคก็มกี ลุม่ เป็นของตัวเอง ใน
ภาคใต้มีประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ภาคเหนือมีประเทศพม่า ลาว และในภาคอีสานมีประเทศ
ลาว กัมพูชา เป็นต้น เมื่อประเทศก้าวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งประชาคมอาเซียน แม้ว่าข่ายงานมี
ความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานมาแล้ว เราไม่อาจพึงพอใจแต่เพียงเท่านี้ แต่ควรมองออกไปให้ไกล
มากยิง่ ขึน้ ควรพิจารณาถึงบทบาทหน้าทีท่ จี่ ะช่วยให้ประเทศไทยได้สร้างคนไทยให้มคี ณ
ุ ภาพพร้อม
ที่จะก้าวออกไปได้
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ประเด็นทีข่ อฝากไว้ ประเด็นหนึง่ คือ PULINET Spirit ในอนาคต ไม่วา่ ข่ายงาน PULINET
จะมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นหรือไม่ แต่สิ่งที่ควรรักษาไว้คือสมาชิกทุกคนทุกหน่วยงานต้องให้ความ
ร่วมมือกันอย่างจริงจัง มีความจริงใจและความพร้อมในการทำ�งานร่วมกัน การเข้าร่วมประชุม
ทุกครั้งด้วยตนเอง จะทำ�ให้สมเจตนารมณ์ที่ได้ตั้งใจไว้แต่แรก และอีกประเด็นหนึ่งคือ ผู้บริหาร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยต้องตระหนักถึงบุคคลทีจ่ ะมาทำ�งาน หากมีการเปลีย่ นตัวบุคคลเข้ามาทำ�งาน
บ่อยครั้งจะทำ�ให้งานไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจากขาดความต่อเนื่อง ขาดการส่งมอบ และการ
ประสานงานที่ดี ทำ�ให้ไม่เกิดผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ตามที่คณะทำ�งานรวม
ถึงคณะกรรมการอำ�นวยการคาดหวัง ดังทีไ่ ด้ปรากฏในประวัตศิ าสตร์ของ PULINET ทีส่ มาชิกต่าง
ทุม่ เทเสียสละมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน แม้วา่ จะมีการประชุมบ่อยครัง้ เพียงใด แต่สมาชิกจะ
มาร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ทำ�ให้ไม่เกิดการชะงักงัน สามารถร่วมกันคิดร่วมกันทำ�งาน
ทำ�ให้มีความก้าวหน้าจนบรรลุผลสัมฤทธิ์
สมาชิกข่ายงานจำ�เป็นต้องมีและดำ�รงรักษาไว้ซึ่ง “จิตวิญญาณของ PULINET หรือ
PULINET Spirit” นับตั้งแต่ระดับผู้อำ�นวยการไปจนถึงคณะทำ�งาน และอาจต้องสร้างให้เป็น
วัฒนธรรมของ PULINET ในการที่ทุกคนจะต้องเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ (give and take) เพื่อจะส่ง
ความเข้มแข็งในความร่วมมือนี้ให้กับสมาชิกรุ่นใหม่ต่อไป

หมายเหตุ
เป็นข้อความสรุปจากการให้สัมภาษณ์ร่วมกันของอาจารย์เพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา และอาจารย์กรกมล รามบุตร
อัตลักษณ์ สู่ความยั่งยืน
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อาจารย์สุเพ็ญ ทาเกิด
อดีตผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
อดีตกรรมการและเลขานุการกรรมการอำ�นวยการข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค

การทำ�งานความร่วมมือในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค หรือ PULINET เริ่มด้วยการเป็นคณะทำ�งานฝ่าย
วารสารของข่ายงาน ต่อมา ในระหว่างปี พ.ศ.2543 ถึง 2551 เมื่อ
ได้รับตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด จึงได้เข้าร่วมเป็นคณะ
กรรมการอำ�นวยการ ตลอดระยะเวลาที่ทำ�งานในข่ายงาน บุคลากรของคณะทำ�งานทุกชุดก็ล้วน
แต่มคี วามคุน้ เคย เต็มไปด้วยมิตรภาพทีด่ ตี อ่ กันเสมือนญาติพน่ี อ้ ง ต่อมา พ.ศ. 2543 ถึง 2545 ได้รบั
ความไว้วางใจจากคณะกรรมการอำ�นวยการให้ท�ำ หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการอำ�นวยการ
นับเป็นความภาคภูมใิ จยิง่ ในการทำ�หน้าทีส่ �ำ คัญให้แก่ PULINET รวมทัง้ การทีม่ หาวิทยาลัยนเรศวร
ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการ และคณะทำ�งานชุดอื่นๆ อีกหลายครั้ง
ตลอดระยะเวลา 9 ปี ของการเป็นสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค ทำ�ให้ได้
รับประสบการณ์ดีๆ กับการทำ�งานร่วมมือกันระหว่างห้องสมุดสมาชิก
ข่ายงาน PULINET มีแผนยุทธศาสตร์ที่ถือเป็นจุดแข็งสำ�คัญ หลักในการทำ�งานความ
ร่วมมือกัน ทั้งแผนปฏิบัติการประจำ�ปีและแผนยุทธศาสตร์ การดำ�เนินงานในระยะยาว มีการจัด
ทำ�คำ�สัง่ แต่งตัง้ เป็นคณะทำ�งานชุดต่างๆ จากห้องสมุดสมาชิกด้วยกัน วิธกี ารวางรากฐานทีแ่ ข็งแรง
เช่นนี้ จึงทำ�ให้การดำ�เนินงานความร่วมมือของคณะกรรมการอำ�นวยการ ตลอดจนคณะทำ�งานทุก
คณะนำ�ไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทาง คือ เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนห้องสมุดของสมาชิกข่ายงาน ให้
มีความก้าวหน้าทันสมัยเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยในส่วนกลาง
PULINET เป็นที่รู้จักและยอมรับกันโดยกว้างขวางทั่วไปในวงการสถาบันอุดมศึกษาทั่ว
ประเทศ ด้วยผลงานการผลักดันด้านของบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลาง เพื่อการจัดซื้อฐาน
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้งานร่วมกันทัว่ ประเทศในปัจจุบนั นี้ ในฐานะของคน
ทำ�งานห้องสมุด มีความภาคภูมใิ จมากทีไ่ ด้เข้ามาเป็นสมาชิกของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยใน
ส่วนภูมิภาค ข่ายงาน PULINET ได้เสริมสร้างความรู้ ได้ให้ประสบการณ์ที่ดี สามารถนำ�ไปใช้เป็น
แนวทางเพือ่ บริหารและพัฒนางานของสำ�นักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มคี วามเจริญก้าวหน้า
ไปอย่างรวดเร็ว มีมาตรฐานทัดเทียมกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นๆ
อนาคตของข่ายงาน PULINET นั้นคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมภิ าค หรือ PULINET จะยังคงความร่วมมือกันพัฒนางานอย่างเข้มแข็งและเหนียวแน่น เพือ่
มุ่งก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างภาคภูมิ
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อาจารย์ ดร.ทรงสรรค์ อุดมศิลป์
อดีตผูอ้ �ำ นวยการศูนย์บรรณสารและสือ่ การศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
อดีตกรรมการอำ�นวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

เมื ่ อ ศู น ย์ บ รรณสารและสื ่ อ การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
แม่ฟา้ หลวง ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค หรือ PULINET นั้น อธิการบดีของมหาวิทยาลัย
แม่ฟา้ หลวงได้ให้การสนับสนุนการทำ�งานความร่วมมือนีเ้ ป็นอย่างมาก
แม้ว่าจะมีการใช้จ่ายงบประมาณในการเดินทางค่อนข้างสูงเนื่องจากมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพื้นที่
ห่างไกล ทำ�ให้เป็นกำ�ลังใจในการพยายามทำ�งานด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำ�งานความร่วมมือนี้ให้
บังเกิดผลสำ�เร็จเป็นทีป่ ระจักษ์ และในฐานะทีเ่ ป็นผูอ้ �ำ นวยการก็ได้ให้การสนับสนุนบุคลากรผูใ้ ต้บงั คับ
บัญชาในการทำ�งานในข่ายงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับหาแนวทางที่จะประหยัดงบประมาณด้วย
การที่แต่ละสถาบันจะรับงานจากการประชุมไปปฏิบัติ ณ หน่วยงานของตน ทั้งนี้ ต้องทำ�ความ
เข้าใจกับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำ�เสมอ
การแบ่งปันความรับผิดชอบและการที่ข่ายงานให้การสนับสนุนงบประมาณ นับเป็นสิ่งที่ดี
สำ�หรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดประชุม อบรม สัมมนา เป็นการช่วยแบ่งภาระการเป็น
เจ้าภาพและได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยด้วย
การทำ�งานในกลุม่ คณะทำ�งานนัน้ เป็นทีท่ ราบและตระหนักดีวา่ เป็นงานอาสาสมัครทีค่ ณะ
ทำ�งานแต่ละคณะจะต้องร่วมกันทำ� เพื่อให้เกิดผลสำ�เร็จที่สามารถนำ�ไปปฏิบัติได้และสมาชิก
ข่ายงานทุกสถาบันสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้หรือใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ และบุคลากรก็ได้รับ
ความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอีกด้วย
ข่ายงาน PULINET นัน้ มีลกั ษณะเฉพาะในเรือ่ งของการเป็นผูใ้ ห้และผูร้ บั (Give and Take)
มีความใส่ใจกันและกัน เสียสละและช่วยเหลือกัน เป็นสิ่งทำ�ให้ PULINET ดำ�รงอยู่ได้มาจนถึง
ปัจจุบันนี้ และควรรักษาไว้ โดยมีการสื่อสารให้เป็นทิศทางเดียวกัน เป็นความร่วมมือด้วยความ
พร้อมใจ

อัตลักษณ์ สู่ความยั่งยืน
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี
อดีตผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร
อดีตประธานคณะกรรมการอำ�นวยการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ในส่วนภูมิภาค

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค หรือ PULINET
ในวั น นี้ นั บ ว่ า เป็ น ประวั ติ ศ าสตร์ ข องวงการห้ อ งสมุ ด สถาบั น
อุดมศึกษาของประเทศไทย ก่อกำ�เนิดมาจากการที่มหาวิทยาลัย
ของรัฐในส่วนภูมภิ าคมารวมตัวกัน ทำ�งานด้วยกันด้วยความเข้มแข็ง
มาโดยตลอด ทำ�ให้มหี อ้ งสมุดต่างๆ ต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกข่ายงานมากขึน้ เมือ่ ใดทีน่ �ำ วาระนีเ้ ข้า
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการ จะมีการอภิปรายกันอย่างมากและมีความเห็นว่า
ควรทีจ่ ะมีการคัดกรองสมาชิกใหม่ และมีการกำ�หนดจำ�นวนว่าควรจะเป็นจำ�นวนเท่าใดทีจ่ ะทำ�ให้
การทำ�งานมีประสิทธิภาพ วิธกี ารคัดกรองนัน้ ควรยึดตามหลักการทีม่ แี ต่เมือ่ แรกเริม่ ก่อตัง้ ข่ายงาน
ข่ายงาน PULINET ควรดำ�รงไว้ซง่ึ วัฒนธรรมเดิมในลักษณะทีไ่ ม่ตอ้ งเป็นข่ายงานทีม่ สี มาชิกจำ�นวนมาก
วัฒนธรรมของ PULINET มาจากความเป็นพี่น้อง มารวมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมาย ทุกคน
ต่างตระหนักรูห้ น้าที่ เมือ่ มีการประชุมจะต้องมาร่วมกันแสดงความคิดเห็น ถ้ามีสมาชิกจำ�นวนมาก
การประสานงานความร่วมมือจะทำ�ได้ลำ�บากมาก และอาจทำ�ให้วัฒนธรรมองค์กรที่มีมาแต่เดิม
เสียไป เชื่อว่ามหาวิทยาลัยของรัฐที่มีวัฒนธรรมคล้ายๆ กันจะมีไม่มากไปกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีผู้ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกข่ายงานควรต้องพิจารณาอย่างถ่องแท้ โดยอาจ
พิจารณาจากวิวัฒนาการและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยนั้นๆ
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค หรือ PULINET ไม่ได้เป็นหน่วยงาน ไม่ได้รับ
สิทธิพิเศษใดๆ จากสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แต่เป็นการร่วมมือกันทำ�งานอย่าง
เข้มแข็ง ดำ�รงอยู่ได้และทำ�งานได้อย่างสมศักดิ์ศรี ด้วยเวลาผ่านไปย่อมเป็นสิ่งที่ได้พิสูจน์แล้วได้
เป็นอย่างดี สิ่งเหล่านี้คือสิ่งหนึ่งที่สร้างกันขึ้นมาเอง และเป็นที่รู้จักในนาม PULINET วัฒนธรรม
PULINET ไม่เหมือนทีอ่ นื่ สมาชิกทุกคนต้องรูว้ ฒ
ั นธรรม ผูท้ เี่ ข้ามาเป็นสมาชิกใหม่จะถูกหล่อหลอม
ให้กลมกลืนเข้ากับวัฒนธรรม PULINET
ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ทำ�งานในข่ายงานนี้ มีความประทับใจและมีความรู้สึกที่ดีในหลาย
เรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือร่วมใจของผู้อ�ำ นวยการห้องสมุดทุกแห่ง ซึ่งแม้จะมีการ
เปลี่ยนแปลงตัวบุคคลตามวาระการดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการ แต่ทุกท่านเมื่อได้เข้ามาทำ�งานใน
ข่ายงานแล้วจะตระหนักในวิถปี ฏิบตั ติ ามวัฒนธรรมของข่ายงานและมีความพร้อมทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าที่
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ในการให้ความร่วมมือ ช่วยกันคิดช่วยกันทำ� ให้ความช่วยเหลือกันและกัน ทำ�ให้มีความแข็งแกร่ง
และมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันเหมือนญาติพี่น้อง สิ่งที่ตามมาคือเจ้าหน้าที่ก็จะมีการสานสัมพันธ์
เป็นอย่างดี มีความอบอุน่ เมือ่ เกิดปัญหาหรืออุปสรรค ต่างช่วยกันด้วยการให้ค�ำ ปรึกษา แลกเปลีย่ น
และระดมความคิด เกิดการเรียนรู้และพัฒนา ส่งผลให้ข่ายงานขับเคลื่อนไปได้โดยไม่ต้องอาศัย
กฎระเบียบมากนัก มีความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันเปรียบเสมือน PULINET เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่
ครอบคลุมไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
ข่ายงาน PULINET จะมีความยั่งยืนได้ เมื่อสมาชิกข่ายงานโดยผู้อำ�นวยการห้องสมุด
สมาชิกจะต้องมีความเป็นน้ำ�หนึ่งใจเดียวกัน เพราะในอนาคตจะมีการแข่งขันกันสูงมาก จะต้องมี
การพัฒนาคนให้พร้อมเมือ่ เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ซึง่ ต้องอาศัยความร่วมมือกันทีจ่ ะช่วยเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งได้ดกี ว่าการทำ�งานเพียงลำ�พัง และนำ�พาข่ายงาน PULINET เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางต่อไป
สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบคุณข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค หรือ PULINET ที่
ได้ให้ความรู้และประสบการณ์อันมีคุณค่าในการทำ�งาน และหวังว่าข่ายงาน PULINET จะเจริญ
รุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นยิ่งๆ ขึ้นไป และอยู่คู่กับประเทศไทยตราบนานเท่านาน
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อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
อดีตผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
อดีตกรรมการอำ�นวยการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยในส่วนภูมภิ าค หรือ PULINET
มีวัตถุประสงค์แรกคือ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน แต่พิจารณาใน
รายละเอียดแล้วจะเห็นว่า ข่ายงานนีม้ กี ารแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ซึง่ เป็น
ส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ หรือ KM นั่นเอง โดยมีการเรียนรู้
แนวปฏิบัติที่ดีของกันและกัน ไม่หวงวิชาความรู้ สามารถเรียนรู้จากเพื่อนสมาชิก และทำ�ให้การ
ร่วมมือกันผลักดันต่อยอดพัฒนาการดำ�เนินงานต่อไปได้ ผลผลิตที่ได้มาถือเป็นผลิตของข่ายงาน
เมื่อสมาชิกทั้งในระดับผู้บริหาร และระดับผู้ปฏิบัติงาน คณะทำ�งาน มารวมตัวกันจึงมีทั้งการให้
และการรับวัฒนธรรมของกันและกัน ผสมผสานกลมกลืนกัน กลายเป็นวัฒนธรรมของ PULINET
ข่ายงาน PULINET แต่แรกเริ่มนั้น ห้องสมุดที่เข้าร่วมข่ายงานต่างมีเจตนารมณ์ร่วมกัน
และวัฒนธรรมของ PULINET ที่ชัดเจน การทำ�งานร่วมกันไม่มีการแข่งขันกัน มีแต่ความร่วมมือ
กันอย่างเข้มแข็ง เมื่อมีการเพิ่มจำ�นวนหน่วยงานสมาชิกข่ายงานมากขึ้น หากระบบการสื่อสารไม่
ส่งต่อความเข้าใจทีด่ ี สมาชิกใหม่อาจไม่เข้าใจเจตนารมณ์ เนือ้ แท้หรือแก่นแท้ของ PULINET ทำ�ให้
เป้าหมายในการทำ�งานต่อไปไม่ชัดเจน ดังนั้น บุคคลสำ�คัญ (key person) คือ ประธานคณะ
กรรมการอำ�นวยการ ข่ายงาน PULINET จะต้องมีความเข้าใจ ยึดมั่นในเจตนารมณ์และวัฒนธรรม
ของ PULINET อย่างดีพอ ทั้งนี้รวมถึงคณะกรรมการอำ�นวยการทุกท่าน ที่จะต้องตระหนักรู้และ
เข้าใจว่า การทำ�งานข่ายงานนี้เป็นการทำ�งานเพื่อส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และจำ�นวน
ห้องสมุดสมาชิกไม่ควรมีมากไปกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ในด้านการบริหารจัดการข่ายงานนั้น คณะกรรมการอำ�นวยการจะต้องทำ�หน้าที่และมี
บทบาทในการกำ�กับดูแลการทำ�งานของคณะทำ�งานให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของข่ายงาน
ให้มีความก้าวหน้า ช่วยคณะทำ�งานสร้างงานที่เป็นระบบและมีคุณภาพ โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์
ที่ตกกับผู้ใช้บริการและสังคม ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาเมื่อได้รับรายงานจากคณะทำ�งาน ส่วนคณะ
ทำ�งานนั้นควรทำ�งานให้มีบูรณาการระหว่างคณะทำ�งานด้วยกันเพื่อให้เกิดผลสำ�เร็จ ตลอดจนมี
การปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น อาจมีการยุบเลิกคณะทำ�งานบางคณะ หรืออาจ
มีการจัดตั้งคณะทำ�งานใหม่ๆ เป็นต้น
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การจัดทำ�แผนกลยุทธ์ของข่ายงาน จะต้องคำ�นึงถึงสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นไปอย่างรวดเร็ว
อาจต้องมีการกำ�หนดระยะเวลาของแผนให้น้อยกว่า 5 ปี ควรมีการทบทวนและปรับแผนเพื่อให้
กลยุทธ์สอดคล้องกับบริบทและความเปลีย่ นแปลงของสังคมปัจจุบนั อาจไม่จ�ำ เป็นต้องมีโครงการ
จำ�นวนมาก แต่โครงการเหล่านั้นควรมีความทันสมัย ไม่ใช่งานประจำ� และควรมีผลกระทบ
(Impact) กับวงการวิชาการให้สูงกว่าที่เป็นอยู่ ทั้งในระดับท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ ในระดับ
ประเทศ และในระดับนานาชาติ
ในด้านการพัฒนางานด้านมาตรฐานสำ�หรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของข่ายงานนัน้ ได้
จัดทำ�ตัวบ่งชีค้ ณ
ุ ภาพขึน้ ซึง่ นับว่ามีคณ
ุ ค่าสามารถนำ�ไปใช้งานการพัฒนาคุณภาพของห้องสมุดได้
เป็นอย่างดี แต่อาจจะเป็นช่วงระยะเวลาทีไ่ ม่ยาวนานมากนัก เนือ่ งจากมีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอด
เวลา และบริบทของห้องสมุดแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน จุดเน้นของห้องสมุดแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน
ดังนั้น จึงอาจนำ�แนวคิดเรื่องของเกณฑ์คุณภาพของ TQA (Total Quality Management) มาใช้
ร่วมด้วย โดยเน้นกระบวนการทำ�งานของห้องสมุด และพิจารณาถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของห้องสมุด
เป็นหลัก และใช้ SIPOC Model มาวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการหลักในการทำ�งานของห้องสมุด
การเตรียมพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากห้องสมุดจะต้องจัดเตรียม
สารสนเทศด้านอาเซียนให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ควรจะวิเคราะห์ศึกษาจุดแข็งของมหาวิทยาลัยที่
สังกัด แล้วพัฒนาสารสนเทศในด้านนั้นทั้งของมหาวิทยาลัยที่สังกัดและมหาวิทยาลัยในประเทศ
เพื่อนบ้านที่ใกล้เคียง เมื่อสมาชิกแต่ละแห่งต่างมีพัฒนาการในการรวบรวมสารสนเทศมารวมกัน
จะเกิดข่ายงานสารสนเทศของอาเซียนที่มีคุณค่าเป็นอย่างมาก
ในวาระที่ข่ายงาน PULINET มีอายุครบ 3 ทศวรรษนี้และก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 ความฝันที่
ต้องการเห็นคือ ต้องการให้ PULINET เป็นข่ายงานความร่วมมือที่เข้มแข็งจริงๆ และเป็น
ข่ายงานสารสนเทศ สามารถให้บริการทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
โดยทีต่ วั แหล่งสารสนเทศ ต้องอิงบนความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งทีเ่ ป็นสมาชิกข่ายงาน
ตามบริบทของพื้นที่ที่แตกต่างกันไป ดังที่ ศาสตราจารย์ ดร. ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน ได้กล่าวว่า
PULINET เท่ากับ LIPS โดยที่ L คือ Localization, I คือ Internalization, P คือ People และ
S คือ Service
สุดท้ายนี้ ขอให้สมาชิกข่ายงาน PULINET รุ่นใหม่ ได้ร่วมกันสานฝัน สิ่งที่คนรุ่นก่อนที่ได้
สร้างเอาไว้ ด้วยเจตนาทีจ่ ะให้เป็นเครือข่ายความร่วมมือทีแ่ ข็งแรงและช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ทัง้ นี้
เป้าหมายของ PULINET ก็คือผู้ใช้บริการของข่ายงาน เพื่อสนับสนุนพันธะกิจหลัก เป็นที่พึ่งทาง
วิชาการทั้งของมหาวิทยาลัยและของชุมชน
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รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อดีตผู้อำ�นวยการสำ�นักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อดีตกรรมการอำ�นวยการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค
อดีตกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำ�นวยการ ข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

ในฐานะที่เป็นนักวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ และติดตามงานวิชาการในต่างประเทศมาโดย
ตลอดมองว่า ข่ายงาน PULINET ที่ทำ�อยู่ มีระดับหรือความ
สามารถเดินไปในอย่างที่ต่างประเทศทำ�ในบางเรื่อง การทำ�งานในปัจจุบันเป็นในลักษณะของ
ความสมัครใจ หรือ Voluntary Bases Spirit ทีไ่ ม่มกี ฎหมายรองรับ ดังนัน้ การทำ�งานของข่ายงาน
จึงควรมุ่งเน้นในเรื่องที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวชี้วัดบางประการ เช่น การประหยัดค่าใช้จ่าย
การรวบรวมข้อมูลท้องถิ่นที่ควรมีทิศทางที่ชัดเจน มีวิธีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
การดำ�เนินงานของ PULINET ตลอดระยะเวลา 3 ทศวรรษ มีผลกระทบในเชิงวิชาการต่อ
วงวิชาชีพบรรณารักษ์อย่างมาก ได้รับการยอมรับในแวดวงการศึกษาค่อนข้างมาก มีพื้นที่ชัดเจน
และก็มีผลงานที่ส่งผลดีในวงกว้าง เป็นเครือข่ายที่สมาชิกสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ มีความ
เชื่อมั่นซึ่งกันและกัน การที่มีจำ�นวนสมาชิกไม่มากนักทำ�ให้มีความคล่องตัวในการทำ�งาน การ
สัมมนา PULINET วิชาการ หรืองานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET เป็นผลการดำ�เนินงาน
ที่นับว่ามีผลกระทบสูง ควรมุ่งจัดงานนี้เพื่อผลักดันแบรนด์ PULINET และแบรนด์วิชาชีพ
บรรณารักษ์ และควรพัฒนาการจัดประชุม PULINET วิชาการสะท้อนความเป็นวิชาชีพในวงกว้าง
มากขึน้ มีการจัดทำ�สือ่ รวบรวมผลงานทีน่ �ำ เสนอในลักษณะทีส่ ามารถเข้าใจได้งา่ ยออกเผยแพร่แก่
บุคคลภายนอก และการพัฒนารูปแบบของสือ่ ให้เป็นนิทรรศการออนไลน์ จะช่วยให้ผลงานมีผลกระทบ
อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
การทำ�โครงการต่างๆ เห็นว่า บางโครงการก้าวหน้าช้า และรายงานผลไม่สะท้อนถึงปัญหา
ที่จะทำ�ให้ไม่สามารถตัดสินใจและช่วยแก้ไขได้ ส่งผลให้แผนกลยุทธ์ไม่ประสบความสำ�เร็จ การ
ทำ�งานบางอย่าง เช่น ด้านพัฒนาระบบ อาจต้องอาศัยการจ้างงานจากภายนอก (outsource)
เนือ่ งจากบุคลากรประจำ�แต่ละท่านมีภารกิจมากอยูแ่ ล้ว อาจช่วยให้การดำ�เนินภารกิจตามโครงการ
สำ�เร็จลุล่วงได้เร็วขึ้น การใช้วิถีทางการดำ�เนินงานแบบราชการเมือ่ ห้องสมุดสมาชิกข่ายงานมี
จำ�นวนมากและมีลกั ษณะเฉพาะทีม่ คี วามแตกต่างกันอย่างหลากหลาย ข่ายงานควรหาโอกาสทีจ่ ะ
ระดมความคิดเพือ่ หาแนวทางต่างๆ ในเชิงของการจัดการความรู้ และกลไกในการพัฒนาบุคลากร
ควรมีการวิเคราะห์หาพันธกิจและภารกิจที่มีร่วมกันในลักษณะเกณฑ์คุณภาพของการให้บริการ
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อาจารย์ ดร.พฐา สุวรรณรัตน์
อดีตผูอ้ �ำ นวยการศูนย์บรรณสารและสือ่ การศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
อดีตประธานคณะกรรมการอำ�นวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีที่ตั้งอยู่ห่างไกลมาก การที่จะ
ทำ�งานร่วมกับ ข่ายงานจะต้องใช้งบประมาณในการเดินทาง
งบประมาณที่ได้จัดสรรให้กับบุคลากรไม่เพียงพอ แต่ด้วยความ
มุ่ ง มั่ น ในการสร้ า งความเข้ า ใจกั บ ทางมหาวิ ท ยาลั ย ได้ เ ห็ น ถึ ง
ประโยชน์และคุณค่าของการทำ�งานโครงการของข่ายงานทีต่ อ้ งทำ�งานร่วมกันกับมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ
ทำ�ให้ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ให้การสนับสนุนด้วยการจัดสรรงบประมาณแยกออกมาให้ตา่ งหากอีก
หมวดหนึ่ง จากเดิมที่เคยใช้จากงบประมาณพัฒนาบุคลากร ซึ่งการแยกงบประมาณในหมวด
ดังกล่าวทำ�ให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณมากยิ่งขึ้น
การทำ�งานร่วมกันของข่ายงาน ทำ�ให้มีกระบวนการในการจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลด
การจัดซื้อที่ซ้ำ�ซ้อนกัน ทำ�ให้มีอำ�นาจในการต่อรองกับสำ�นักพิมพ์สูงขึ้น และการจัดซื้อร่วมกันนี้
ช่วยประหยัดงบประมาณลงได้อย่างน่าพอใจ ซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างมาก
ภาพลักษณ์ที่ดีของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค เกิดจากความมีจิตใจที่
เอือ้ เฟือ้ ต่อกัน ช่วยเหลือสนับสนุนซึง่ กันและกัน เสียสละและไม่แข่งขันกัน มีความสามัคคีในขณะ
ทีส่ มาชิกแต่ละแห่งก็มคี วามพยายามทีจ่ ะพัฒนาหน่วยงานของตนเองให้ดที สี่ ดุ สมาชิกในข่ายงาน
ทุกแห่งพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน เป็นอัธยาศัยแบบไทย ทำ�ให้เกิดความผูกพันทีส่ ง่ ผลให้ขา่ ยงานมี
ความเข้มแข็งจนเป็นทีย่ อมรับโดยทัว่ ไป นับเป็นสิง่ ทีค่ วรรักษา เป็นองค์ความรูอ้ นั ทรงคุณค่าทีค่ วร
ส่งมอบต่อสมาชิกข่ายงานรุ่นต่อๆ ไป
ขอน้อมนำ�พระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้
พระราชทานไว้มาใส่เกล้าใส่กระหม่อมว่า “ในการทำ�งาน เราก็ตอ้ งเสียสละ ทีส่ �ำ คัญคือ การเสียสละ
ความคิด เราไม่ได้เสียอะไร เพียงแต่เราให้ความคิดกับคนอืน่ ความคิดนัน้ ก็ยงั อยูก่ บั เรา เราก็นา่ จะช่วย
ส่วนอีกด้านหนึ่งนั้นคือ การสละความคิดของเรา เมื่อเราทำ�งานเรารู้ว่าความคิดของเราอาจจะสู้
ความคิดของคนอืน่ ไม่ได้ ฉะนัน้ เราก็ตอ้ งสละความคิดของเราทีอ่ าจไม่เหมาะสมออกไปและยอมรับ
ความคิดของคนอื่น”
อัตลักษณ์ สู่ความยั่งยืน
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รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อดีตผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
อดีตประธานคณะกรรมการอำ�นวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค
อดีตเลขานุการคณะกรรมการอำ�นวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค

จากประสบการณ์ในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค หรือ PULINET ตลอดระยะ
เวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมา เห็นว่า แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของข่ายงาน คือ การปฏิบัติที่มี
การสร้างความร่วมมือ ความเข้าใจกัน มีการสือ่ สารทีด่ ี ตัง้ แต่ระดับสูงและระดับทีเ่ ป็นคณะทำ�งาน
โดยเริ่มตั้งแต่ในกลุ่มของคณะกรรมการอำ�นวยการที่รู้และเข้าใจเป้าหมายร่วมกัน มีการทำ�งาน
เชิงนโยบายในระดับที่ทำ�แผนงานร่วมกันและให้การสนับสนุนการทำ�งานของคณะทำ�งาน หรือที่
เรียกว่า เป็นนักปฏิบัติ ให้สามารถรับแนวคิดนำ�ไปปฏิบัติ มีทรัพยากรพร้อมที่จะเอื้อให้สามารถ
ทำ�งานได้ เมือ่ ทำ�งานร่วมกันนานๆ จะเกิดความผูกพัน และกลายเป็นองค์ประกอบทีท่ �ำ ให้กจิ กรรม
ของ PULINET ประสบผลสำ�เร็จและมีความต่อเนือ่ งอย่างยัง่ ยืน ประเด็นสำ�คัญประเด็นหนึง่ ทีค่ วร
พิจารณาคือ การจัดทำ�แผนด้านการเงิน นับเป็นปัญหาหนึง่ ทีอ่ าจทำ�ให้การทำ�งานไม่ประสบความ
สำ�เร็จตามที่มุ่งหวัง โดยที่ในปัจจุบันข่ายงานมีรายรับจากแหล่งเดียว คือรายได้จากสมาชิกที่
ร่วมกันนำ�เข้ากองทุนของข่ายงานเป็นรายปี
ข่ายงาน PULINET จำ�เป็นต้องผันตัวเองให้เป็นหนึ่งในองคาพยพที่สำ�คัญที่จะสร้างสังคม
ไทยให้เป็นสังคมฐานความรู้ที่แท้จริง เช่น ถ้าสามารถที่จะใช้ข่ายงาน PULINET ในการยกระดับ
มาตรฐานโรงเรียนที่เป็นต้นทางของนักศึกษาที่จะเข้ามาสู่ระบบของมหาวิทยาลัย และควรจะไป
เชือ่ มโยงหรือมีสว่ นทีจ่ ะเสริมงานกับส่วนอืน่ ๆ ในการบริการวิชาการต่างๆ ให้กบั สังคม เช่น ร่วมมือ
กับห้องสมุดประชาชน หมายความว่า ต้องขยายขอบเขตของการทำ�งานออกไปให้กว้างขวาง
มากกว่าเดิม ทีไ่ ม่ได้อยูอ่ ย่างโดดเดีย่ วทีด่ แู ลภายในเฉพาะมหาวิทยาลัยเท่านัน้ โดยภาพรวมข่ายงาน
PULINET นั้น จะต้องขยายศักยภาพ ขยายกิจการ ขยายพันธกิจไปในระดับที่กว้างมากกว่านี้ หาก
มีการพัฒนาจุดแข็งของห้องสมุดสมาชิกแต่ละแห่ง จะช่วยให้ข่ายงานมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
ตลอดจนจะต้องพิจารณาในด้านการบริหารจัดการ ในกรณีทกี่ ารเพิม่ จำ�นวนสมาชิกต่อไปในอนาคต
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แต่อย่างไรก็ตาม ถ้ามองไปให้ไกล PULINET อาจจะมีบทบาทที่สำ�คัญต่อสังคมได้มากกว่า
ที่ทำ�อยู่ในขณะนี้ การขยายข่ายงานที่เป็นผลกระทบอันใกล้ก็คือ การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน นับ
ว่ามีความท้าทายต่อวงการห้องสมุด และข่ายงาน PULINET ที่จะต้องพิจารณาถึงการนำ�ส่ง
สารสนเทศให้ถึงผู้ใช้บริการ โดยต้องวิเคราะห์ถึงกลุ่มผู้ใช้บริการซึ่งอาจไม่ได้มีเพียงเฉพาะภายใน
มหาวิทยาลัย และห้องสมุดประชาชนอาจมีส่วนได้ส่วนเสียด้วย ห้องสมุดซึ่งมีหน้าที่ให้บริการ
สารสนเทศจะต้องมีสารสนเทศที่สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการ และบรรณารักษ์จะต้อง
เป็นผู้รู้สารสนเทศด้านอาเซียนที่พร้อมให้บริการได้ในทันทีที่ผู้ใช้ต้องการ
ข่ายงาน PULINET ควรจะมีความชัดเจนของทิศทางที่จะก้าวเดินต่อไปในอนาคต ควรมี
การศึกษาจากการระดมความคิดเห็นอย่างจริงจังรอบด้านกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข่ายงาน ควรมี
การระดมความคิดอย่างจริงจังและรอบด้านจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทิศทางที่จะก้าวไปข้าง
หน้าและเพื่อการดำ�รงอยู่ของ PULINET ซึ่งจะมีความหมายต่อสมาชิกข่ายงาน วงการห้องสมุด
และศูนย์สารสนเทศ และวิชาชีพบรรณารักษ์ โดยภาพรวม กล่าวคือ สังคมต้องการอะไรจาก
PULINET และ PULINET ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้มากน้อยเพียงใด และใคร
คือผู้ใช้บริการ โดยใช้หลักการทางวิชาการในการวิเคราะห์ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นถึงผู้ที่จะร่วมมือกับ
ข่ายงาน ตลอดจนผูท้ จี่ ะให้การสนับสนุนการดำ�เนินงานของข่ายงาน ทำ�ให้เกิดผลงานทีท่ รงคุณค่า
การประชาสัมพันธ์ขา่ ยงานเป็นสิง่ สำ�คัญโดยจะต้องมีนกั ประชาสัมพันธ์และมีเครือ่ งมือหรือ
Tools ที่มีประสิทธิภาพ ทำ�ให้บริการและผลผลิตของข่ายงานเป็นที่รับรู้ในวงกว้างออกไปนอก
ข่ายงาน ทั้งในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าบริการ หรือขยายรูปแบบให้กลาย
เป็นทรัพย์สนิ ในการให้ได้มาซึง่ เงินทุนเข้ามาใช้จา่ ยในข่ายงาน และสมาชิกข่ายงานก็สามารถนำ�ไป
ต่อยอดเรื่องของผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้อีกด้วย
ข่ายงาน PULINET ควรเป็นข่ายงานที่เข้มแข็งในด้านการพัฒนาคนที่จะทำ�งานด้านบริการ
และด้านการจัดการสารสนเทศมืออาชีพ มีส่วนร่วมในการเป็นแหล่งพัฒนาอาจารย์ทางด้าน
บรรณารักษศาสตร์ และมีการจัดศูนย์ฝกึ อบรมทีม่ โี ครงการฝึกอบรมเป็นหลักสูตรสำ�หรับนักศึกษา
ให้เลือกได้ตามความสนใจ เช่น กลุ่มโรงเรียน กลุ่มมหาวิทยาลัย เป็นต้น เพื่อผลิตบรรณารักษ์รุ่น
ใหม่ให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับยุคศตวรรษที่ 21 โดยที่อาจใช้วิทยากรทั้งภายในข่ายงานและ
วิทยากรจากภายนอก
สุดท้ายที่ต้องการฝากไว้คือ PULINET จำ�เป็นต้องมีการวางแผนงาน เข้าใจปัญหาและ
สิง่ แวดล้อมอย่างชัดเจน กิจกรรมต่างๆ ต้องได้รบั การออกแบบอย่างรอบคอบ เพือ่ ให้ประสบความ
สำ�เร็จและบรรลุวตั ถุประสงค์ของข่ายงาน เพือ่ ให้ PULINET เป็นข่ายงานทีเ่ ข้มแข็ง ยัง่ ยืนและดำ�รง
อยู่อย่างมีความหมาย
อัตลักษณ์ สู่ความยั่งยืน
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รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง รัตติมา จีนาพงษา
อดีตผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
อดีตรองประธานคณะกรรมการอำ�นวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค
อดีตประธานคณะกรรมการอำ�นวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค

เป็นเวลา 8 ปีเต็มที่ได้มีโอกาสร่วมทำ�งานกับ PULINET
และได้เห็นความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนือ่ งถึงแม้วา่ จะเป็นไปอย่าง
ช้าๆ แต่ก็มีผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม การทำ�งานของ PULINET
เป็นไปในลักษณะเครือข่ายแห่งการให้และแบ่งปัน คือให้ความช่วยเหลือและแบ่งปันซึง่ กันและกัน
ทั้งในด้านทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรบุคคล
PULINET เป็นข่ายงานที่ทำ�งานร่วมกันบนข้อจำ�กัดที่หลากหลาย ได้แก่ ตำ�แหน่งที่ตั้งของ
สถาบันที่ตั้งอยู่ต่างภูมิภาคและห่างไกลกัน ความแตกต่างด้านขนาดขององค์กรและงบประมาณ
ความแตกต่างด้านระบบการบริหารงานของหน่วยงานต้นสังกัด ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมองค์กร เป็นต้น แต่ขอ้ จำ�กัดดังกล่าวก็มไิ ด้เป็นอุปสรรคในการทำ�งานร่วมกันของสมาชิก
แต่อย่างใด
ในช่วงเวลา 8 ปีที่ผ่านมา PULINET มีการดำ�เนินการในด้านต่างๆจำ�นวนมาก อาทิ ด้าน
นโยบายมีการจัดทำ�ธรรมนูญข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ขึ้นเป็นครั้งแรกโดยมี
ผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เป็นต้น และมีการจัดทำ�ระเบียบข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคว่าด้วยการเงิน และการบริหารกองทุน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป
ด้านกิจกรรม มีการริเริม่ ให้มกี ารจัดประชุม PULINET วิชาการขึน้ เป็นครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2553
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรม ตลอดจนแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการทำ�งาน ทั้งนี้ งาน PULINET วิชาการไม่ได้จำ�กัดผู้เข้าร่วมเฉพาะ
สมาชิก PULINET เท่านัน้ แต่ยงั เปิดกว้างสำ�หรับบุคคลทีส่ นใจทัว่ ไปด้วย จวบจนปัจจุบนั งานประชุม
PULINET วิชาการได้รับความสนใจและการยอมรับในวงกว้างมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น
ยังได้จัดให้มีการประชุมสามัญขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการอำ�นวยการและคณะทำ�งานทุก
ชุดรวมถึงหัวหน้าสำ�นักงานเลขาจากห้องสมุดสถาบันต่างๆ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนกลยุทธ์
ข่ายงานและ กำ�หนดกิจกรรมที่จะดำ�เนินการร่วมกัน และร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
หรือวางแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน
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ด้านการจัดซือ้ ทรัพยากรสารสนเทศ สมาชิก PULINET ได้มกี ารทำ�งานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง
ในการรวมกลุ่มกันในการจัดซื้อฐานข้อมูลและ e-book ส่งผลให้สถาบันสมาชิกสามารถประหยัด
งบประมาณของตนเองได้เป็นจำ�นวนมาก นอกจากนัน้ ยังได้รว่ มกันจัดตารางการจัดงาน Book Fair
ของสถาบันสมาชิกเป็นประจำ�ทุกปี ทัง้ นี้ เพือ่ ลดการจัดงานซ�้ำ ซ้อนกันซึง่ จะส่งผลกระทบต่อจำ�นวน
ร้านค้าและสำ�นักพิมพ์ที่จะเข้าร่วมงานได้
ด้านการพัฒนาบุคลากร ได้มกี ารจัดหลักสูตรอบรมเพือ่ พัฒนาผูบ้ ริหารระดับกลางและขยาย
สู่ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนีย้ งั ได้มกี ารส่งบุคลากรไปฝังตัวยังสถาบันสมาชิกเพือ่ การเรียนรูง้ านจากกัน
และกันอีกด้วย
นอกจากนั้นยังได้มีการจัดทำ�เพลงมาร์ช PULINET ขึ้น ซึ่งประพันธ์คำ�ร้องโดยอาจารย์
เพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา ให้ท�ำ นองโดย อาจารย์ทศพร จันทร์จอม จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และ
ขับร้องโดยนิสิตจากภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และได้มีการใช้
เพลงมาร์ชนี้ครั้งแรกในพิธีเปิดงาน PULINET วิชาการ ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร
อนาคตของ PULINET นับจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรนั้นน่าสนใจยิ่ง เหตุเพราะมีปัจจัยที่
ท้าท้ายรออยูข่ า้ งหน้ามากมาย เช่น ข้อจำ�กัดด้านงบประมาณอันเนือ่ งมาจากจำ�นวนประชากรโลก
ที่ลดลงและส่งผลต่อจำ�นวนนิสิตนักศึกษาในวัยเรียน การเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก้าวเข้าสู่โลกของ
ดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ เป็นต้น ดังนั้น จึงจำ�เป็นอย่างยิ่งที่สมาชิก PULINET จะต้องร่วมมือกัน
อย่างเหนียวแน่นต่อไป และอาจพิจารณาขยายความร่วมมือไปยังสถาบันอื่นๆที่อยู่ในส่วนกลาง
เพือ่ เพิม่ ความเข้มแข็งให้แก่กนั และกัน อีกทัง้ ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับการเปลีย่ นแปลงอยู่
ตลอดเวลา ตลอดจนมีการติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องจึงจะทำ�ให้ห้องสมุด
สามารถส่งมอบบริการได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของการก่อตัง้ และเริม่ ต้นสูท่ ศวรรษที่ 4 ของข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค ดิฉนั ขออวยพรให้การดำ�เนินการของข่ายงานพัฒนาไปอย่างต่อเนือ่ งและ
เข้มแข็งยิ่งๆ ขึ้นไป อีกทั้งสามารถเป็นเสาหลักให้แก่วงการห้องสมุดของประเทศไทยและภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป
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รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน ลอยฟ้า
อดีตผู้อำ�นวยการ สำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อดีตกรรมการอำ�นวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค

PULINET มีจดุ แข็งทีน่ า่ ชืน่ ชมมากก็คอื ความเป็นหนึง่ เดียว
ถ้ามองเป็นระดับ จะเห็นชัดเจนว่า ระดับที่ 1 คือคณะกรรมการ
อำ�นวยการมีความเหนียวแน่นเป็นหนึ่งเดียว ถึงแม้บางความคิด
อาจจะมี การถกเถียงกัน ทีมคณะกรรมการอำ�นวยการมีการ
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวาระของการ
ดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการห้องสมุดคือ ประมาณทุก 4 ปี แต่ทีมคณะกรรมการอำ�นวยการก็ยังมี
ความต่อเนือ่ งในการทำ�งาน แม้จะเปลีย่ นเข้ามารุน่ แล้วรุน่ เล่า ในประเด็นของคณะกรรมการอำ�นวย
การจะมีการผสมผสานทั้งสองกลุ่มคนคือ กลุ่มผู้บริหารห้องสมุดที่มีความรู้และประสบการณ์ด้าน
บรรณารักษศาสตร์กบั กลุม่ ผูบ้ ริหารห้องสมุดทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในสาขาวิชาการอืน่ ๆ อีก
ประเด็นหนึง่ ก็คอื ความแตกต่างในด้านวัยวุฒแิ ละคุณวุฒิ การทีม่ คี วามต่างกันนีอ้ ยูใ่ นคณะกรรมการ
อำ�นวยการชุดเดียวกันเป็นผลที่ดีมาก ทุกท่านต่างความมุ่งมั่นความตั้งใจที่จะประสานความเข้าใจ
มีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ที่สุดแล้วก็สามารถมองเป้าหมายร่วมกันได้ การประชุมคณะกรรมการ
อำ�นวยการข่ายงาน นอกจากจะเป็นการประชุมตามแผนงานของคณะกรรมการแล้ว ยังมีขอ้ ดีของ
การหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนสถานที่ประชุมไปตามห้องสมุดสมาชิกข่ายงานทุกแห่ง ทำ�ให้เกิดการ
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเมื่อผู้จัดประชุมได้เชิญอธิการบดีหรือผู้บริหารสูงสุดได้มีส่วนร่วมการ
ประชุมด้วยด้วยการให้การต้อนรับ มีการทำ�ความรูจ้ กั ให้รบั ทราบถึงความเป็นมาของข่ายงาน การ
ดำ�เนินงาน และการแนะนำ�สมาชิกข่ายงาน นับเป็นกลยุทธ์ที่ดี ส่งผลให้การทำ�งานเป็นที่รับทราบ
และได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดในอนาคตต่อไป
ระดับที่ 2 คือระดับปฏิบัติการ หัวหน้าคณะทำ�งานมีความความเข้มแข็ง ทีมคณะทำ�งาน
แข็งแกร่งมากและเหนียวแน่นมาก เพราะต้องทำ�งานร่วมกันตลอดระยะเวลาทีย่ าวนาน การทำ�งาน
ในบางครั้งอาจมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือความเข้าใจไม่ตรงกัน ก็สามารถนำ�เทคโนโลยีสมัย
ใหม่เข้ามาช่วยในการสื่อสารเพื่อลดช่องว่างและแก้ปัญหาร่วมกันได้
ผลงานที่โดดเด่นชิ้นหนึ่ง คือการจัดทำ� “ตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” เป็น
สิ่งทีบ่ ง่ บอกถึงการพัฒนาศักยภาพของข่ายงานและสร้างบทบาทในด้านคุณภาพของ PULINET ขึน้ มา
พร้อมกันทัง้ ประเทศ เป็นประโยชน์ตอ่ สังคมส่วนรวม
การเพิม่ จำ�นวนสมาชิกนัน้ มีแนวโน้มว่า จะมีหอ้ งสมุดต่างๆ ให้ความสนใจทีจ่ ะเข้าร่วมเป็น
สมาชิกข่ายงานเพิม่ ขึน้ ขอให้ค�ำ นึงถึงหลักการในการเป็นข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค
ความคล่องตัวและการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของข่ายงานเป็นสำ�คัญ
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ในโอกาสที่ข่ายงาน PULINET ครบรอบ 3 ทศวรรษ ก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 4 รู้สึกชื่นชม
ในความเข้มแข็ง การรวมพลังและความสามารถทีไ่ ด้ด�ำ เนินงานกันมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานนี้
ข่ายงาน PULINET เป็นข่ายงานสารสนเทศข่ายงานหนึ่งของประเทศไทยที่เป็นที่ยอมรับและมี
มาตรฐานสูงในระดับนานาชาติ ขอให้รักษาเจตนารมณ์และนำ�พาข่ายงานให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

อาจารย์วีระชัย เตชะวัชรีกุล
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประธานคณะทำ�งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค

เมื่อแรกที่ห้องสมุดสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค หรือ PULINET ได้นำ�เอาระบบห้องสมุดอัตโนมัติมา
ใช้นั้น มีวัตถุประสงค์หลักที่จะใช้เป็นเครือ่ งมือในการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันในข่ายงาน ซึ่งเป็นการจัดซื้อจัดหาจากตัวแทนจำ�หน่าย
ระบบซึ่งมีอยู่หลายระบบ ซึ่งมีข้อดีในแง่ของความหลากหลาย และสามารถใช้ทำ�งานแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกันได้ ความอาจมีข้อเสียกล่าวคือ ขาดความแข็งแกร่งในการต่อรองกับบริษัทผู้จัดจำ�หน่าย
และตลอดจนการดูแลระบบให้กับกลุ่มผู้ใช้ระบบ (User Group) ที่ผู้ใช้ไม่สามารถกระทำ�เองได้
ในปัจจุบัน สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พยายามส่งเสริมให้มีการพัฒนา
โปแกรมขึ้นมาใช้เองด้วยการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อเป็น
ทางเลือกให้กับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ระบบหนึ่งที่พัฒนาโดยอาจารย์สมพงษ์ เจริญศิริ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือระบบ ULIB-M ซึ่งคณะทำ�งานได้ทดลองใช้แล้ว และได้มีการแจก
จ่ายแบบให้เปล่าแต่มีเงื่อนไขให้กับโรงเรียนต่างๆ ได้นำ�ไปใช้ โดยผู้ใช้จะได้รับการอบรมจากคณะ
ทำ�งาน ทำ�ให้ภาระงานของคณะทำ�งานในส่วนอื่นๆ ต้องล่าช้าไปบ้าง
การทำ�งานในหน้าทีป่ ระธานคณะทำ�งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่ายงานห้องมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมภิ าค เห็นว่า บุคลากรจากห้องสมุดสมาชิกทีเ่ ข้าร่วมเป็นคณะทำ�งานต่างทำ�งานกันด้วยความ
เสียสละอย่างเต็มที่ แต่มภี าระงานในหน่วยงานต้นสังกัดมากอยูแ่ ล้ว ปัญหาของการขาดงบประมาณ
สนับสนุนในการเดินทาง บุคลากรจากบางสถาบันได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในขณะทีย่ งั ขาดความรูแ้ ละประสบการณ์ การเปลีย่ นแปลงบุคคลทีร่ บั ผิดชอบบ่อยครัง้
ตลอดจนบุคคลผู้เข้าร่วมคณะทำ�งานไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ทำ�ให้การทำ�งานในคณะ
ทำ�งานไม่ต่อเนื่อง
อัตลักษณ์ สู่ความยั่งยืน

133

อาจารย์วาสนา ป้องพาล
อดีตผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อดีตกรรมการอำ�นวยการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค

ข่ายงาน PULINET เป็นข่ายงานทีม่ อี งค์ประกอบในการบริหาร
จัดการที่ชัดเจน มีคณะกรรมการอำ�นวยการและประธานคณะ
กรรมการอำ�นวยการซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นประธานข่ายงาน
ทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลและสนับสนุนให้คณะทำ�งานของข่ายงาน
ทำ�ให้การทำ�งานของข่ายงานดำ�เนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายและแผนงาน
การที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกข่ายงาน PULINET ตลอดระยะเวลาถึง 3 ทศวรรษ ทำ�ให้ได้รับ
ความรูแ้ ละประสบการณ์มากมาย เป็นประโยชน์แก่การทำ�งานทัง้ ในระดับบริหารงานและระดับปฏิบตั ิ
งานในหน่วยงานตนเอง ตลอดจนการทำ�งานเพือ่ ชุมชน คือ การได้ท�ำ งานในหน้าทีก่ รรมการและประธาน
ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ และได้เห็นความโดดเด่นของความมีน�้ำ ใจโอบอ้อมเอือ้ เฟือ้ อันอบอุน่ แบบ
คนไทยในท้องถิน่ ของสมาชิกข่ายงานทีม่ ใี ห้แก่กนั เสมือนญาติพนี่ อ้ ง สมาชิกในทุกระดับต่างมีความ
ตระหนักในหน้าที่ พร้อมที่จะทำ�งานอุทิศตน พร้อมที่จะเป็นผู้ให้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำ�ให้
ข่ายงานมีความเข้มแข็ง มีความสามัคคีเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันเป็นพลังในการขับเคลือ่ นการปฏิบตั ิ
งานให้เกิดผลผลิตต่างๆ
เมื่อ PULINET จะก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 และเพื่ออนาคตอันมั่นคงของข่ายงาน จะต้องมีการ
ทบทวนและปรับแผนงานอยู่เสมอ และมีการทำ�ความเข้าใจต่อการที่จะต้องปรับเปลี่ยนบริบทให้
เหมาะสมและทันต่อความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของภูมิสังคม ในส่วนการเพิ่มของห้องสมุด
สมาชิกนัน้ จะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะบริหารจัดการข่ายงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพอาจ
ไม่ตอ้ งการสมาชิกจำ�นวนมาก แต่ตอ้ งการสมาชิกทีม่ คี วามพร้อมในการทำ�งานร่วมกันโดยยึดแนวคิด
หลักการของข่ายงานที่มีมาตั้งแต่แรกก่อตั้ง
การทำ�งานร่วมกันในข่ายงาน PULINET ไม่ใช่การแข่งขันกัน แต่เป็นการร่วมมือกันที่จะ
สร้างและพัฒนางานของห้องสมุด ให้เป็นขุมกำ�ลังของทางปัญญาอันทรงคุณค่า เป็นแหล่งรวม
สารสนเทศทุกรูปแบบทีส่ ามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง เพือ่ การใช้ประโยชน์ของผูร้ บั บริการและ
การพัฒนาประเทศชาติตลอดไป
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3 ทศวรรษ PULINET สานพลังที่ยั่งยืน

อาจารย์สุวันนา ทองสีสุขใส
อดีตรองผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อดีตคณะทำ�งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค

การพัฒนาข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าคหรือ
PULINET ได้ทำ�หน้าที่เป็นหัวหน้าคณะทำ�งาน ทุ่มเทให้กับงาน
อย่างเต็มความสามารถ โดยเฉพาะการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในช่ ว งเวลาที่ ห้ อ งสมุ ด สมาชิ ก ข่ า ยงานนำ � เอา
คอมพิวเตอร์มาใช้ นอกจากการศึกษาเพือ่ นำ�ระบบมาใช้ในห้องสมุดแล้ว ยังได้ชว่ ยพัฒนาบุคลากร
ของห้องสมุดในข่ายงาน ด้วยการจัดทำ�เอกสารคูม่ อื และเป็นวิทยากรอบรมเพือ่ เสริมสร้างกำ�ลังคน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุดสมาชิกทั่วประเทศ เป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ส่ง
ผลให้มีการพัฒนาขึ้นได้อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน อาทิ การศึกษาและนำ�โปรแกรม
CDS/ISIS มาทดลองใช้ จัดทำ�คู่มือ เผยแพร่ความรู้ด้วยการให้คำ�แนะนำ�และฝึกอบรมแก่สมาชิก
ตลอดจนเมือ่ มีการนำ�เอาระบบห้องสมุดอัตโนมัตมิ าใช้ ได้ศกึ ษาและจัดทำ�มาตรฐานการลงรายการ
MARC ฉบับภาษาไทย และทำ�หน้าทีว่ ทิ ยากรฝึกอบรมเพือ่ ให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจร่วมกัน สามารถ
นำ�ไปปฏิบัติได้ในทิศทางเดียวกัน
ในการทำ�งานจะเห็นได้วา่ ข่ายงาน PULINET ก่อตัง้ และพัฒนามาได้การให้ความร่วมมือ
ซึ่งกันและกันด้วยใจเสียสละและพร้อมที่จะร่วมมือกัน ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งสำ�คัญที่สุดและเป็น
จิตวิญญาณของข่ายงาน หรือ Spirit of PULINET ทำ�ให้มกี ารแบ่งปันและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
และการพัฒนาบุคลากรในข่ายงานเพื่อให้สามารถดำ�เนินงานความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยในส่วนภูมภิ าคหรือ PULINET ทีเ่ ริม่ ขึน้ จากความคิดของการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน ไม่วา่ จะเป็นทรัพยากรสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล จึงขอให้รกั ษาจุดมุง่ หมาย
นี้ไว้ให้ยั่งยืนต่อไป

อัตลักษณ์ สู่ความยั่งยืน
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการอำ�นวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค
อดีตเหรัญญิกข่ายงาน
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จากประสบการณ์การทำ�งานในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค หรือ PULINET มีความประทับใจในการจัดสัมมนา
PULINET วิชาการ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ PULINET เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการหมุนเวียนกัน
เป็นผูจ้ ดั หรือทีเ่ รียกกันว่า เป็นเจ้าภาพ เป็นสิง่ ท้าทายให้กบั ห้องสมุด
ทีร่ บั เป็นผูจ้ ดั การประชุมครัง้ ต่อๆ ไป ให้พยายามจัดสัมมนาให้ดกี ว่าครัง้ ก่อนๆ ทำ�ให้มคี วามก้าวหน้า
และมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป
จากประสบการณ์ในการทำ�งานร่วมกับ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี อดีตผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร และอดีตประธานคณะกรรมการอำ�นวยการ ข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยในส่วนภูมภิ าค รูส้ กึ ประทับใจในความเป็นผูม้ วี สิ ยั ทัศน์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีจติ ใจที่
โอบอ้อมอารี และเป็นผูท้ ม่ี นี �ำ้ ใจนักกีฬา ได้เสริมสร้างและพัฒนางานภายในสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จนเกิดการเปลีย่ นแปลงมากมาย ทัง้ ในด้านกายภาพและแนวคิดใหม่ๆ ในด้านการให้บริการ
เช่น การปรับเปลีย่ นแนวทางการจัดหาสารสนเทศจากเดิมไปจัดหาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และ
การเปิดบริการตลอด 24 ชัว่ โมง เป็นต้น ส่วนในด้านการทำ�งานในฐานะประธานกรรมการอำ�นวยการ
ข่ายงานห้องสมุดวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค และเคยดำ�รงตำ�แหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มาก่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี ได้ริเริ่มการจัดทำ�
กองทุน PULINET โดยมีการวางระบบการบริหารจัดการกองทุนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจ
สอบได้ การดำ�เนินงานของข่ายงานที่เห็นว่าเป็นประโยชน์และควรทำ�ต่อไป คือ การจัดหา
ฐานข้อมูลร่วมกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในการประหยัดงบประมาณเป็นอย่างมาก
จากการที่ PULINET มีการดำ�เนินงานมาจนถึงสามทศวรรษ นับได้วา่ เป็นข่ายงานทีม่ คี วาม
มั่นคง แต่การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารห้องสมุดตามวาระการดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการ ทำ�ให้มีการ
เปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในคณะกรรมการอำ�นวยการของข่ายงานด้วยนั้น เป็นสิ่งที่ควรระมัดระวัง
และให้ความรู้และความเข้าใจในความสำ�คัญของการทำ�งานความร่วมมือในข่ายงานแก่ผู้มาใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ ผู้อำ�นวยการที่มาจากคณะวิชาต่างๆ ที่ไม่เคยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ข่ายงาน PULINET มาก่อน และจากการที่ได้เข้าร่วมทำ�งานในข่ายงาน เห็นว่า การจัดให้มีการ
ศึกษาดูงานร่วมกันนัน้ มีประโยชน์มาก กล่าวคือ ช่วยเสริมความรูป้ ระสบการณ์ใหม่ๆ ในการทำ�งาน
และมีประโยชน์อย่างมากในการสร้างมิตรภาพในหมู่คณะของผู้ไปศึกษาดูงาน มีความเป็น
กัลยาณมิตรกันมากยิ่งขึ้น
3 ทศวรรษ PULINET สานพลังที่ยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย
ผู้อำ�นวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อดีตเลขานุการคณะกรรมการอำ�นวยการฯ ปี พ.ศ.2556-มีนาคม พ.ศ. 2559
รองประธานคณะกรรมการอำ�นวยการข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

รูจ้ กั PULINET มาตัง้ แต่ยงั เรียนปริญญาตรี โดยส่วนตัวแล้ว
จึงดีใจมากทีม่ โี อกาสร่วมงานกับข่ายงาน PULINET พอเข้ามาครัง้ แรก
ก็รบั ตำ�แหน่งเลขานุการฯ ด้วยความไม่มนั่ ใจ จึงไม่คาดหวังกับการ
ทำ�งานของตนเองเท่าใดนัก แต่กไ็ ม่หนักใจเพราะมีผชู้ ว่ ยเลขานุการ
คือ คุณอาภรณ์ ไชยสุวรรณ ที่รู้งานและรับงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิต เป็นผู้อำ�นวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา แต่ด้วยมิตรภาพ
ความเป็นกันเอง และความเป็นพีน่ อ้ งกันในคณะกรรมการอำ�นวยการ และคณะทำ�งานต่างๆ ทำ�ให้
ได้เรียนรู้มากขึ้น มีประสบการณ์และมุมมองทางการบริหารจัดการมากขึ้น ทำ�ให้คลายกังวลและ
มั่นใจขึ้น จึงตั้งใจทำ�หน้าที่เป็นกลไกหนึ่งในข่ายงานอย่างเต็มความสามารถเท่าที่จะทำ�ได้
ณ ปัจจุบันนี้ข่ายงาน PULINET มีความเข้มแข็งมาก ทั้งทางด้านบุคลากร และความเป็น
น้ำ�หนึ่งใจเดียวกันของสมาชิก มีภารกิจที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้ใช้อย่างเต็มที่ และมีบทบาทสำ�คัญ
ต่อการพัฒนาห้องสมุดมหาวิทยาลัย รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ของข่ายงานที่ห้องสมุดสมาชิกโดย
คณะกรรมการอำ�นวยการ และคณะทำ�งานต่างๆ ได้มีส่วนร่วมกันกำ�หนดขึ้น และแผนดำ�เนินงาน
ของคณะทำ�งานย่อยต่างๆ ทีร่ ว่ มกันเสนอและปฏิบตั กิ ารในแต่ละช่วงมีความสอดคล้องกัน แสดงถึง
ความกล้าหาญทางวิชาการทีร่ เิ ริม่ สิง่ ใหม่ๆ ให้กบั วงการห้องสมุด อันจะก่อประโยชน์ตอ่ ผูใ้ ช้มากยิง่ ขึน้
ดังนัน้ ในอนาคตจึงหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า ความร่วมมือเช่นนีจ้ ะยังคงมีอยูแ่ ละพัฒนาต่อยอดยิง่ ๆ ขึน้ ไป
ยังคงมีงานอีกมากทีช่ าว PULINET จะสามารถร่วมมือกัน เพือ่ แสดงให้เห็นว่าชาว PULINET
มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาห้องสมุด นำ�พาวิชาชีพ ที่จะเอื้อประโยชน์ และสนับสนุนการสอน วิจัย
และบริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาให้ก้าวหน้าสืบไป
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นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
กรรมการอำ�นวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
อดีตผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำ�นวยการข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมภิ าคในยุคแรกๆ ซึง่ ได้รบั ความก้าวหน้าจากการเป็นสมาชิก
ข่ายงานมาโดยตลอด ตั้งแต่ในยุคเริ่มต้นที่ได้รับงบประมาณการ
จัดซื้อโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติซึ่งเป็นผลมาจากการที่ข่ายงาน
PULINET เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ทำ�ให้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยบูรพามี
พัฒนาการต่อเนื่องในส่วนของห้องสมุดอัตโนมัติมาตั้งแต่ยุคนั้น
การก่อตัง้ ข่ายงาน PULINET นี้ ต้องชืน่ ชมวิสยั ทัศน์ของผูน้ �ำ ในยุคแรกทีเ่ ห็นความสำ�คัญของ
ความร่วมมือกันระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา รวมทัง้ การเสนอโครงการต่างๆ เพือ่ ขอรับเงิน
งบประมาณในการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการพัฒนาห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่มีความ
ก้าวหน้าแบบ “ยกแผง” คือสมาชิกทุกแห่งได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตามแผนงานที่
ข่ายงานเป็นผู้กำ�หนด ทำ�ให้ห้องสมุดทุกแห่งยืนหยัดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
ความยั่งยืนของข่ายงาน คงเพราะเราอยู่ในส่วนภูมิภาค มีความคล้ายคลึงกันหลายอย่าง มี
ความรู้สึกร่วมคล้ายๆ กัน จึงทำ�ให้มีความสัมพันธ์ฉันพี่น้อง พอเรารู้สึกแบบนี้ก็ทำ�ให้การประสาน
งานหรือการทำ�งานร่วมกันเป็นแบบการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากกว่า ทำ�ให้เรารู้สึกว่าเราเติบโตไป
พร้อมๆ กัน รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันตลอดมาทุกยุคทุกสมัย
สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาในฐานะเป็นสมาชิกหนึ่งของข่ายงานฯ ได้รับหน้าที่เป็น
เลขานุการคณะกรรมการอำ�นวยการฯ ในสมัย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี เป็นประธาน
และนอกจากจะเป็นคณะทำ�งานในชุดต่างๆ แล้ว ยังเป็นคณะทำ�งานและผู้ช่วยเลขานุการในคณะ
กรรมการพัฒนาตัวบ่งชีค้ ณ
ุ ภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ซึง่ เป็นชุดทำ�งานเฉพาะกิจในขณะนัน้
และได้จดั พิมพ์มาตรฐานตัวบ่งชีค้ ณ
ุ ภาพฯ เป็นรูปเล่มออกเผยแพร่ในนามของข่ายงานฯ อีกกิจกรรม
หนึง่ ทีม่ หาวิทยาลัยบูรพาได้รบั ความไว้วางใจคือเป็นผูด้ ำ�เนินโครงการพัฒนาบุคลากรของข่ายงานฯ
จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาจำ�นวน 5 รุ่น มีผู้เข้ารับ
การอบรมส่วนใหญ่จากสมาชิกข่ายงานฯ และจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นๆ มากกว่า 300 คน
มาถึงวันนี้ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคเติบโตก้าวหน้ามาถึง 30 ปี มีสมาชิก
มาเพิม่ ความแข็งแกร่งถึง 20 สถาบัน และด้วยความสัมพันธ์ทผี่ กู พันใจกันอย่างเหนียวแน่นจะทำ�ให้
มีพลังในการที่จะนำ�พาข่ายงานความร่วมมือนี้ก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืนและมั่นคงตลอดไป
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นางพรพิมล มโนชัย
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรรมการและเลขานุการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

ในวาระครบ 30 ปีแห่งการก่อตัง้ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมภิ าค (PULINET) ด้วยความรูส้ กึ ยินดี และภาคภูมใิ จอย่างยิง่
ทีพ่ วกเราสมาชิกข่ายงานฯ ทุกคณะทำ�งาน และทุกคนพร้อมใจกัน
จับมือก้าวเดินมาด้วยกันอย่างมัน่ คง การช่วยเหลือพึง่ พาซึง่ กันและกัน
เกิดจากความรัก ความผูกพันเสมือนหนึง่ คนในครอบครัวเดียวกัน ทีส่ ง่ ต่อและสืบทอดมาอย่างต่อเนือ่ งจาก
รุ่นสู่รุ่น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพวกเราชาว PULINET ได้ก้าวผ่านกำ�แพงแห่งสถาบันมาร่วมมือ
ร่วมใจกันปฏิบตั ภิ ารกิจทีไ่ ม่ได้เกิดจากการร้องขอหรือบังคับ แต่เกิดจากแรงศรัทธาและความตัง้ ใจ
ทีจ่ ะพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในส่วนภูมภิ าคให้กา้ วหน้า เป็นทีน่ า่ แปลกใจว่า ทำ�ไมเครือข่าย
PULINET ถึงได้จบั มือกันเหนียวแน่นปานนี้ มีแรงดึงดูดสิง่ ใดทีท่ �ำ ให้สมาชิกทุกคณะทำ�งานพูดภาษา
เดียวกันได้ จนทำ�ให้มีการพัฒนาเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่นำ�มาใช้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่คณะ
กรรมการอำ�นวยการ คณะทำ�งานบริการ คณะทำ�งานวารสาร คณะทำ�งานข้อมูลท้องถิ่น คณะ
ทำ�งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะทำ�งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำ�เนินงานห้องสมุด
จากพลังศรัทธาที่หล่อหลอมรวมกันของสมาชิกเครือข่ายห้องสมุด 20 สถาบันทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย ต้องบอกว่าเป็นเครือข่ายทีน่ า่ ทึง่ และประทับใจมาก ถือเป็นอีกหนึง่ เครือข่ายทีเ่ กิดขึน้
ในประเทศไทยทีม่ คี วามเข้มแข็งมาอย่างยาวนาน ซึง่ เกิดจากความมีวสิ ยั ทัศน์ในการบริหารจัดการ
ของผู้บริหารในยุคแรกเริ่ม ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีคุณูปการทุกท่านในการริเริ่มจัดตั้ง
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคมาตั้งแต่ต้น โดยทุกท่านได้มอบหลักการดำ�เนินงานที่
PULINET ยึดมั่นเสมอมาคือ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นสถาบันเล็กหรือสถาบันใหญ่ จะ
ต้องมีความเสียสละและร่วมมือกันในการจัดซือ้ จัดหา ดำ�เนินการ และจัดให้บริการแก่ผใู้ ช้รว่ มกัน
ถือเป็นนโยบายที่ PULINET ได้ยึดถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน
จากความเข้มแข็งและด้วยพลังแห่งความสามัคคีทำ �ให้ PULINET เจริญเติบโตและ
มี ชื่ อ เสี ย งเป็ น ที่ รู้ จั ก และเป็ น ที่ ย อมรั บ ในวงการเครื อ ข่ า ยห้ อ งสมุ ด ในประเทศไทย ในนาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอตั้งปณิธานว่า จะเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมมือผลักดันและสนับสนุนให้
PULINET พร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
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นางวรนุช สุนทรวินิต
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรรมการและเหรัญญิก คณะกรรมการอำ�นวยการข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค และอดีตผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
อำ�นวยการข่ายงาน

เมื่อกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 สำ�นักบรรณสารสนเทศ มสธ.
ขอเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการข่ายงาน
ในครั้งนั้นมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี เป็นประธาน
มีวาระทำ�แผนกลยุทธ์ของข่ายงาน พ.ศ. 2550-2554 ซึง่ เป็นสิง่ สำ�คัญ
ทีน่ า่ สนใจมาก ต่อมา มสธ. ได้เข้าเป็นสมาชิกลำ�ดับที่ 15 ของข่ายงาน และรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุม
คณะกรรมการอำ�นวยการ ครั้งที่ 2/2548 ในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกัน ในฐานะสมาชิกใหม่ของ
ข่ายงาน รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร พุทธาพิทักษ์ผล ผู้อำ�นวยการสำ�นักบรรณสารสนเทศ
ในขณะนั้น ได้รับเลือกให้เป็นเลขานุการในคณะกรรมการอำ�นวยการด้วย จึงได้ท�ำ หน้าทีเ่ ป็นผูช้ ว่ ย
เลขานุการ เป็นเวลา 4 ปี ในเวลาใกล้เคียงกันนี้ มสธ.ได้รเิ ริม่ งาน “นนทบุรศี กึ ษา” ตามท้องถิ่นที่ตั้ง
ของมหาวิทยาลัย จึงได้ร่วมทำ�งานในคณะทำ�งานข้อมูลท้องถิ่นของข่ายงานอีกด้วยในเวลาต่อมา
ตลอดระยะเวลา 12 ปี ที่ห้องสมุด มสธ. เข้าร่วมเป็นสมาชิก PULINET ได้ทำ�หน้าที่ของ
สมาชิกทีด่ ใี นการร่วมมือกันทำ�งานเพือ่ ส่วนรวมของข่ายงานมาโดยตลอดในทุกระดับ ทัง้ คณะกรรมการ
อำ�นวยการและคณะทำ�งานทุกคณะ ร่วมเป็นกลไกหนึง่ ในการขับเคลือ่ นภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย
นอกจากการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการ 2 ครัง้ ยังได้รบั เกียรติให้เป็นเจ้าภาพ
จัดงานใหญ่ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ PULINET ซึ่งมีผู้เข้าประชุมจำ�นวนมากถึง
2 ครัง้ ได้แก่ การสัมมนาบริหารข่ายงาน ร่วมระดมความคิด เพือ่ แปลงแผนยุทธศาสตร์สกู่ ารปฏิบตั ิ
(พ.ศ.2557) การประชุมสามัญข่ายงานเพื่อจัดทำ�แผนกลยุทธ์ข่ายงาน “PULINET Focus” พ.ศ.
2560-2564 (พ.ศ. 2559) รวมทั้งได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมบุคลากรข่ายงานในหลักสูตร
“การบริหารจัดการห้องสมุดสูค่ วามเป็นเลิศเพือ่ ก้าวเข้าสูอ่ งค์กรสมรรถนะสูง” เมือ่ พ.ศ. 2558 อีกด้วย
ด้วยความความเป็นมหาวิทยาลัยในระบบการศึกษาทางไกล ของ มสธ.ซึง่ มีระบบเครือข่าย
ห้องสมุด มสธ. คือ “ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.” ตั้งอยู่ใน 10 จังหวัดในทุกภาคของประเทศ ก็ยังได้
อาสาร่วมดำ�เนินภารกิจบางด้านของข่ายงาน เช่น การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะทำ�งานข้อมูลท้องถิน่
ที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี เมื่อ พ.ศ. 2554 ด้วย
เห็นว่าหัวใจของ “ความร่วมมือ” คือ การที่สมาชิกต้องช่วยเหลือกันทำ�งานจริงจังเพื่อให้
งานสำ�เร็จ ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดจึงไม่เป็นแต่ในตำ�ราเรียนเท่านัน้ และข่ายงาน PULINET
ก็เป็นตัวอย่างความสำ�เร็จนี้มายาวนานถึง 30 ปี
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ประสบการณ์ทำ�งานกับ PULINET ทั้งในคณะทำ�งานข้อมูลท้องถิ่น และคณะกรรมการ
อำ�นวยการ ได้พบประเด็นที่น่าสนใจบางประการ คือ ภายใต้วัฒนธรรมขององค์กรที่แตกต่างกัน
ผูป้ ฏิบตั จิ ากทุกห้องสมุดล้วนมีภารกิจประจำ�มาก แต่ทกุ คนก็ให้ความสำ�คัญกับความร่วมมือทีต่ อ้ ง
ช่วยกันจรรโลงไว้ ด้วยการลงมือปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง และการทำ�งานมีระดับความยากง่าย ความซับซ้อน
ความยุง่ ยาก ช่องทางการการติดต่อประสานงานทัง้ ในระดับองค์กรและระดับบุคคล ทีแ่ ตกต่างกัน
แต่ด้วย “จิตวิญญาณ PULINET” ทำ�ให้ทุกงานลุล่วงสัมฤทธิ์ผลเสมอ
การก้าวเข้าสูท่ ศวรรษที่ 4 ของ PULINET การธำ�รงรักษา “จิตวิญญาณ PULINET” ไว้อย่างมัน่ คง
จะทำ�ให้แผนงานและการทำ�งานทัง้ หลายของข่ายงานบรรลุผลสำ�เร็จเพือ่ ประโยชน์แห่งการพัฒนา
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติโดยรวมต่อไป

นางวลุลี โพธิรังสิยากร
อดีตรักษาการผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
อดีตคณะกรรมการอำ�นวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค หรือ PULINET
มีเอกลักษณ์ในด้านความเป็นน้ำ�หนึ่งใจเดียวกัน การทำ�งานของ
สมาชิกที่เอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยหัวใจที่ทุ่มเทอย่าง
เต็มที่และไม่แข่งขันกัน โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการมุ่งเน้นที่
ประโยชน์ของผูร้ บั บริการ ทำ�ให้เป็นทีมงานทีแ่ ข็งแกร่งและยืนหยัด
อยู่เสมอ
ผลงานทีน่ า่ ชืน่ ชมงานหนึง่ คือ ตัวบ่งชีค้ ณ
ุ ภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค (PULINET) ซึง่ เป็นประโยชน์อย่างมากในการประกันคุณภาพของห้องสมุด
มหาวิทยาลัย ซึ่งสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ก็ได้ใช้ตัวบ่งชี้นี้ในการประกันคุณภาพเป็น
เวลา 4 ปี ก่อนที่จะปรับไปใช้ร่วมกับระบบ TQA ต่อไป และการสัมมนา PULINET วิชาการ และ
งานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ที่นับว่าเป็นการเติมเต็มด้านวิชาการให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ความประทับใจในการทีไ่ ด้ท�ำ งานในข่ายงานทีม่ คี วามร่วมมือกันด้วยน�ำ้ ใจอันบริสทุ ธิ์ เปิดเผย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีความผูกพันเหมือนญาติพี่น้อง ทำ�งานด้วยความเสียสละ มีความมั่นคง
ที่พร้อมจะฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคและก้าวเดินไปข้างหน้า ถือเป็นคุณค่าที่ควรรักษาไว้ให้อยู่คู่กับ
PULINET ไปตราบนานเท่านาน
อัตลักษณ์ สู่ความยั่งยืน
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รายนามประธานคณะกรรมการอำ�นวยการ
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
มีนาคม พ.ศ. 2529 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531

นางจารุพร พงศ์ศรีวัฒน์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายอภัย ประกอบผล

มีนาคม พ.ศ. 2531 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533

ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มีนาคม พ.ศ. 2533 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535
มีนาคม พ.ศ. 2535 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537
มีนาคม พ.ศ. 2537 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539
มีนาคม พ.ศ. 2539 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ม้าลำ�พอง

อาจารย์ ดร.ม.ร.ว. รุจยา อาภากร
ผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมษายน พ.ศ. 2540 - มีนาคม พ.ศ. 2544

ผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมษายน พ.ศ. 2544 - กันยายน พ.ศ. 2544

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนก จันทร์ทอง
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ อติศัพท์

1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 - 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2547

ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547- 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี
ผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ อติศัพท์

28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

อาจารย์ ดร.พฐา สุวรรณรัตน์

30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ผู้อำ�นวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รองศาสตราจารย์ อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ

4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. รัตติมา จีนาพงษา

24 สิงหาคม พ.ศ. 2558 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2559

ผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์

26 มีนาคม พ.ศ. 2559 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2561

ผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมายเหตุ
วันเริ่มต้นการดำ�รงตำ�แหน่งของประธานแต่ละท่าน ไม่มีกำ�หนดวันที่แน่นอน
ข้อมูลที่ปรากฏอยู่นี้ได้จากการบันทึกในรายงานการประชุม
โดยนับจากวันที่ส่งมอบงาน หรือนับจากวันที่ประธานท่านก่อนหมดวาระ
จากการดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการ

อัตลักษณ์ สู่ความยั่งยืน
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รายนามคณะกรรมการอำ�นวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
1. นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ประธานคณะกรรมการ)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 1)
3. ผู้ช่วยศาสตรารจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย
ผู้อำ�นวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 2)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพดี ชัยสุขสันต์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
5. อาจารย์เจษฎา โมกขกุล
ผู้อำ�นวยการสำ�นักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
7. อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม
ผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
8. นางอรณา พิทยากรศิลป์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มแม่น
ผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
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10. นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
11.อาจารย์ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12. อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง
ผู้อำ�นวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
13. นางดาวนภา สุยะนนท์
รักษาการแทนผู้อำ�นวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
14. ดร.เปรมปรีดิ์ บุญรังษี
ผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุดกำ�แพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน
15. นายอุกฤษฎ์ มนูจันทรัถ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัฒนพล
รักษาการแทนผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ จันทร์แดง
ผู้อำ�นวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
18. อาจารย์มารีย๊ะ ปูเต๊ะ
ผู้อำ�นวยการกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
19. นางวรนุช สุนทรวินิต
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(กรรมการและเหรัญญิก)
20. นางพรพิมล มโนชัย
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(กรรมการและเลขานุการ)
อัตลักษณ์ สู่ความยั่งยืน
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ร่วมสานฝัน PULINET*
เพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา
อันข่ายงาน เครือข่ายพูลิเน็ต
บอกเบ็ดเสร็จประสานใจให้ทั้งผอง
ห้องสมุดภูมิภาคพากเพียรตรอง
สารนิเทศทั้งผองใช้ร่วมกัน
สร้างจุดเด่นของงานแห่งท้องถิ่น
องค์ความรู้แห่งชีวินรินสร้างสรรค์
นำ�ไปสู่บริการงานอนันต์
เกื้อกูลกันช่วยเหลือกันด้วยไมตรี
การทำ�งานเป็นหนึ่งไม่มีสอง
เทคโนโลยีทั้งผองเป็นศักดิ์ศรี
นำ�มาใช้พัฒนายุทธ์วิธี
สู้โลกกว้างทันทีอย่ารีรอ
ห้องสมุดภูมิภาคสิบสี่แห่ง
ต้องร่วมแรงร่วมใจอย่าได้ท้อ
ทุกปัญหาร่วมแก้ไขใกล้ชิดพอ
ร่วมถักทอสานฝันกันต่อไป

* ร่วมสานฝัน PULINET เป็นบทร้อยกรองที่ประพันธ์โดยนางเพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา ขณะดำ�รงตำ�แหน่ง
ผู้อำ�นวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ได้นำ�มาจัดทำ�เป็นเพลงมาร์ช PULINET ที่ใช้ ใน
พิธีเปิดงานประชุมวิชาการ PULINET ครั้งที่ 4 ที่สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพ เมื่อ พ.ศ.2557)
ที่มา: เหลียวหลัง แลหน้า 15 ปี PULINET ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค. สงขลา: สำ�นักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2545. หน้า 25
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ข้อมูลการพิมพ์
เนื้อใน
ปก
เทคนิคพิเศษ

กระดาษปอนด์ 100 แกรม
กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม
เคลือบพลาสติกด้าน Spot UV มัน ปั๊มเงิน ปั๊มนูน

ศิลปกรรม

นิสารัตน์ วิชานนท์

พิมพ์ที่
สายธุรกิจโรงพิมพ์ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)
376 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0-2422-900 โทรสาร 0-2433-2742
E-mail: aprint@amarin.co.th Homepage: www.amarin.com

